DALS-EDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-08-25

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 25 augusti 2015 kl 08:30 – 12:30

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Gun Holmquist (kd) ersättare för Eva A Johansson (C )
Åke Jansson (C )
Britt-Marie Johansson (M)1:e vice ordf
Yvonne Simonsson (S) 2:e vice ordf
Carina Halmberg (S)
Per-Erik Norlin (S) ersättare för Monica Sandström (S)

Övriga
närvarande

Kristina Lignell, tf förvaltn.chef §§ 78 – 79 ej §§ 75 - 77
Mette Glesåen, sekreterare
Jonas Magnusson, förvaltningsekonom §§ 71 - 73
Anett Galfvensjö, handläggare USD §§ 75 - 76

Justerande

Åke Jansson

Plats och tid
för justering

Socialkontoret onsdagen 26 augusti 2015

Paragrafer

70 - 81

Underskrifter
Sekreterare

___________________________

Ordförande

___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2015-08-25
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2015-08-26
2015-09-17
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift
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Sammanträdesprotokoll
2015-08-25

SN § 70
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 8814
Förslag till dagordning föreligger.

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
2(14)

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-08-25

SN § 71
Budgetuppföljning 2015, Dnr 2015-000004.042
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Budgetuppprognosen per juli månad 2015 visar på ett underskott om 321 tkr.
Försämringen av prognosen är huvudsakligen tunga brukare som tillkommit inom
LSS och hemvården. Förvaltningens faktiska budgetavvikelser redovisas i
tjänsteskrivelse Budgetuppföljning per månad – Juli 201507 daterad 2015-08-20.

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisat underskott och ställer sig bakom skrivelse Budgetuppföljning per
månad – Juli 201507 daterad 2015-08-20.
Nämnden lyfter upp att de har områden med stora svårigheter när det gäller
budgetföljsamhet och uppdrar till förvaltningen att i dialog med den nya
förvaltningschefen arbeta vidare med budgeten.

Denna paragraf är omedelbart justerad

Expedierad: KS
Förvaltningschef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 72
Budget och mål 2016 - 2018, Dnr 2015-000027.042
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Budget arbetet inom förvaltningen fortgår och den största utmaningen är att lösa
IFO´s anpassningskrav inför år 2016. Se tjänsteskrivelse Budget för Individ- och
familjeomsorgen 2016 daterad 2015-08-03.
Äldreomsorgen har fått extra medel för att möta de ökningar som komma skall och
kommer förmodligen att söka externa medel av staten för att möta upp ökad trygghet
och kvalité för de äldre. LSS verksamheten har blivit kompenserade för sina
volymökningar och bör kunna lägga en budget i ram. Se tjänsteskrivelse Budget och
mål 2016-2018 daterad 2015-08-24.

Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisade tjänsteskrivelser Budget för Individ- och familjeomsorgen
2016 daterad 2015-08-03 samt Budget och mål 2016-2018 daterad 2015-08-24.
Nämnden ser framemot förvaltningens delredovisning av Budget 2016 på
nästkommande nämndsmöte i september.
Inför Budget 2017 kommer nämnden att lyfta färdtjänstens tillhörighet upp till
kommunstyrelsen (KS).

Expedierad: SN ledningsgrupp
KS

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 73
Ansökningar om bidrag till föreningsbidrag 2015, Dnr 2015-000052.753
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Se tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2015 daterad 2015-08-20.
Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget indelat i
tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som används är enligt nedan:
 Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och
underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens
verksamhetsområde
 Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för
personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde
 Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer som
på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde

Socialnämndens beslut
Nämnden beslutar fördelning av föreningsbidrag för år 2015 enligt nedanstående:
Förening
Edsbygdens SPF
Dals-Eds PRO

Bidrag
6 500
6 500

Bris region väst
HRF
Dals Eds reumatikerförening
Attention Dals-Ed

3 500
3 500
3 500
3 500

Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare
Personskadeförbundet RTP
ATSUB
Brottsofferjouren

1 500
1 500
1 500
1 500

Totalt

33 000 kr

Nämnden beslutar att följande tre nivåer skall gälla framöver; 6500/3500/1500kr
Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda parter.
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
5(14)

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-08-25

Reservation
Gun Holmquist (KD) reservarar sig mot beslutet att Bris region väst ej ingår i klass A
och tilldelas 6 500kr.

Expedierad: Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 74
Angående MFF:s budgetprocess inför 2016, Dnr 2015-000060.700
Från och med år 2012 skall Miljö- och folkhälsorådets (MFF) budgetarbete integreras
i kommunens ordinarie budgetprocess. MFF förfogar över 460 000 kr/år som kommer
från Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN).
Prioriterad målgrupp i folkhälsoarbetet är främst barn och ungdomar. Folkhälsa kan
handla om väldigt många saker och angränsa till många olika områden. MFF har valt
att fokusera extra på nedanstående områden:
- Alkohol-, narkotika-, och drogförebyggande
- Demokrati/delaktighet
- Kost
- Fysisk aktivitet
- Psykisk hälsa
Inkomna förslag behandlas på MFF:s sammanträde 28 september och slutgiltig
fördelning beslutas på MFF:s sammanträde 9 november.
För mer detaljerad information se skrivelse Angående MFF:s budgetprocess inför
2016.

Socialnämndens beslut
Avslutar ärendet utan åtgärd med anledning av att inga förslag inkommit till dagens
nämndsmöte.

Expedierad: KS

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 75
Gemensamt handläggarteam för Ensamkommande barn i kommunerna;
Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål, Dnr 2015-000085.750
Utveckling Socialtjänsten Dalsland´s (USD) utredare Anette Galfvensjö föredrar
ärendet muntligt och skriftligt.
Ett stort antal barn kommer årligen utan medföljande förälder till Sverige för att söka
asyl, så kallade ensamkommande barn. När Migrationsverket har anvisat ett
ensamkommande barn till en kommun (enligt 3 § andra stycket LMA) anses barnet
vistas i den kommunen. Det innebär att det är socialnämnden i den kommunen som
har ansvaret för barnets boende och för att barnet får det stöd och den hjälp som
föreskrivs i 2 kap. 1 § SoL. Socialtjänsten i anvisningskommunen behöver med andra
ord utreda barnets behov samt göra en bedömning av barnets eller den unges behov av
skydd eller stöd samt vilka insatser som krävs av socialtjänsten för att tillgodose
barnets behov.
USD´s utredare har på uppdrag av socialcheferna i Dalslandskommunerna;
Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål utrett om det finns behov och förutsättningar
för att starta upp ett gemensamt handläggarteam bestående av socialsekreterare för
Ensamkommande barn. Se skrivelse Gemensamt handläggartema för
Ensamkommande barn i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål
datumstämplad 2015-08-05.
USD´s utredare anser att ett gemensamt handläggarteam för Ensamkommande barn
bedöms vara en nödvändighet. En gemensam organisation gör verksamheten mindre
sårbar och ökar kompetensen i organisationen och rättssäkerheten för berörd
målgrupp.

Socialnämndens beslut
Tar del av skrivelse Gemensamt handläggarteam för Ensamkommande barn i
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål datumstämplad 2015-08-05.
Föra dialog med kommunstyrelsen (KS) angående gemensamt handläggarteam i
Dalsland för ensamkommande barn.
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) skall omgående ta kontakt med alla berörda
parter för att utreda eventuella oklarheter.
Expedierad: USD
KS
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
8(14)

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-08-25

SN § 76
Skyddat boende - Trollhättan, Dnr 2015-000087.750
Utveckling Socialtjänsten Dalsland´s (USD) utredare Anette Galfvensjö föredrar
ärendet muntligt och skriftligt.
Ett gemensamt avtal gällande Trollhättans skyddade boende har tagits fram för
kommunerna; Trollhättan, Bengtsfors, Åmål, Mellerud och Dals-Ed. Trollhättans
skyddade boende har ett nära samarbete med socialjouren i Fyrbodal, vilket
underlättar för avtalskommunerna vid behov av akut placering utanför ordinarie
arbetstid. Se skrivelse Skyddat boende datumstämplad 2015-06-22.

Socialnämndens beslut
Tar del av skrivelse Skyddat boende datumstämplad 2015-06-22.
Ställer sig positivt till att ingå ett gemensamt avtal gällande Trollhättans skyddade
boende för kommunerna; Trollhättan, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål.
Ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtalet med Trollhättan.

Expedierad: USD
SN ledningsgrupp

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 77
Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att
lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd, Dnr 2015-000090.750
Socialstyrelsen har utarbetat förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas
skyldighet att lämna statistik om ekonomiskt bistånd. I korthet innebär förslaget en
något utökad skyldighet för socialnämnderna att lämna mera detaljerad statistik
rörande hushåll med ekonomiskt bistånd. Dals-Ed är en av de kommuner som bereds
tillfälle att yttra sig över förslaget. Se Socialstyrelsens Remiss avseende förslag till
föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiskauppgifter om
ekonomiskt bistånd daterad 2015-06-24.

Förslag till beslut från IFO´s enhetschef Reine Dahlman är att Dals-Eds socialnämnd
tillstyrker förslaget till nya föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna
statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd och överlämnar yttrandet till
Socialstyrelsen. Se tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över remiss avseende förslag
till nya föreskrifter om socialnämndenrnas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
om ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsens dnr. 4.1.1-15562/2015 daterad 2015-06-25.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över remiss
avseende förslag till nya föreskrifter om socialnämndenrnas skyldighet att lämna
statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsens dnr. 4.1.1-15562/2015
daterad 2015-06-25.

Expedierad: IFO
Socialstyrelsen

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 78
Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018,
Dnr 2015-000096.730
Enhetschef på särskilt boende (SÄBO) Kristina Lignell föredrar ärendet muntligt.
Regeringen beslutade den 25 januari att landets kommuner kan rekvirera medel för
bemanning inom den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Satsningen omfattar en
miljard kronor som kan användas 1 juli – 31 december 2015 samt två miljarder per år
under åren 2016 – 2018.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela medlen och göra en
uppföljning i hur de använts. Se regeringsbeslut Uppdrag att fördela medel,
administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen
samt Socialstyrelsens skrivelse Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för
ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 daterad 2015-07-01.
Förslag till beslut är att kommunen rekvirerar tilldelade medel enligt
fördelningsnyckel i regeringsbeslutet.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rekvirerar medel enligt
fördelningsnyckel med tillhörande intentioner i regeringsbeslutet.

Expedierad: Enhetschef SÄBO
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 79
Socialnämndens verksamhetsbesök 2015, Dnr 2015-000011.700
Kommunens anhörigkonsulent, tillika enhetschef på särskilt boende (SÄBO), Kristina
Lignell föredrar ärendet muntligt.
Kommunen har skyldighet att ge stöd och service, enligt 5 kap 10 § SOL, till den som
behöver det på grund av; sjukdom, funktionsnedsättning eller åldersförändringar.
Anhörigverksamhet i form av anhörigstöd, kan exempelvis vara när man vårdar en
anhörig och då är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen tid. Så
kallade anhörigvårdare kan av kommunen få stöd i sin omvårdnad samt möjlighet till
avlösning i form av korttidsboende för att underlätta livssituationen. Om man vill dela
tankar med någon kan man delta i anhöriggrupp som är kostnadsfritt och om man
behöver avlösning i hemmet för att ha möjlighet att delta är även den insatsen
kostnadsfri.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen från verksamhetsansansvarig och lägger den
till handlingarna.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 80
Övriga frågor, Dnr 2015-000043.700
USD´s övriga framtid är ifrågasatt med anledning av att det ej inkommit löpande
uppdrag. Åmåls kommun som är en av de kommuner som ingår i USD har sagt upp
avtalet och prioriterar andra samarbetspartners. Med anledning av Åmåls utträde
väcktes frågan om avveckling av USD av nämndordförande. Nämnden ger SNAU i
uppdrag att driva frågan om en ordnad avveckling av USD på nästkommande
USDmöte den 10 september.
En dialog om Framtidens äldreomsorg – Edsgärdet/Hagalids ombyggnad drivs med
berörd personal genomförs på APT möten av tf förvaltningschef Kristina Lignell.
Ett gemensamt möte med personal kommer att genomföras den 4 september där även
arkitektfirman kommer att medverka.
Kommunstyrelsen (KS) har i beslutsförslag till kommunfullmäktige (KF) uppdrag till
samtliga nämnder och verksamheter att med anledning av det ekonomiska läget,
beakta möjligheterna till samverkan internt och med andra kommuner för ytterligare
kostnadsanpassningar. Om beslutet tas i KF ställer sig nämnden frågande till vem som
skall åta sig genomlysning av Socialförvaltningen.
Tf förvaltningschef Kristina Lignell informerar nämnden om hur Flexteames
samarbete med FOKUS fortgår. Det har förts en dialog om samarbete och arbetet
löper på för att finna en bra samarbetslösning.
Nämnden efterågar hur långt socialförvaltningen har kommit med samtliga enheters
prioriteringspärmar. Dessa pärmar skall underlätta för både nyanställd och befintlig
personal.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 81
Meddelanden, Dnr 8815
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – juni & juli 2015
Beläggningsstatistik Hagalid – juni & juli 2015

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2015-08-03

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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