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Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

SN § 123
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9131
Förslag till dagordning föreligger:
§ 124 Budgetuppföljning 2015
§ 125 Delegationsordning för socialnämnden rev 2015-06-16
§ 126 Kvalitetsledningssystem
§ 127 Återkoppling efter orosanmälan till socialtjänsten
§ 128 INFO anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd –
SSBTEK
§ 129 Förändringar i den gemensamma handläggningen enligt alkohol- och
tobakslagen, samt rökfria skolgårdar
§ 130 Information från USD
§ 131 Övriga frågor
§ 132 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 124
Budgetuppföljning 2015, Dnr 2015-000004.042
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Samtliga nämnder skall i enlighet med kommunens styrmodell följa upp sin budget
och göra en årsprognos för verksamheten per månad. Arbetet med november månads
budgetuppföljning är slutförd och redovisning har skett.
Delar av förvaltningens verksamheter visar på gynnsamma resultat och sammantaget
visar nämnden i dagsläget på ett positivt resultat om 1.9 mkr, i huvudsak grundar sig
ökningen på högre intäkter än beräknat. Några bidragande orsaker är bland annat
försörjningsstödet på IFO som fortsatt är lågt och antal biståndsbedömda timmar inom
hemvården som har sjunkit. Färdtjänsten tillhör en av de poster som har minskat. Se
tjänsteskrivelse Budgetuppföljning per månad – November2015 daterad 2015-12-10.

Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisningen och ställer sig bakom tjänsteskrivelse Budgetuppföljning
per månad – November2015 daterad 2015-12-10.
Socialnämnden noterar att de uppmärksammat att vissa poster behöver förtydligas i
den månatliga budgetuppföljningen.
Vid en eventuell kommunenkät finner Socialnämnden det önskvärt att pensionärer
motiverar vilket färdsätt man nyttjar i dagsläget.

Expedierad: KS
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 125
Delegationsordning för socialnämnden rev 20150616, Dnr 2013-000005.700
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Förslag till tillägg i delegationsordningen har inkommit under stycket
Ekonomiadministration. Se tjänsteskrivelse Tillägg i delegationsordning under
Ekonomiadministration daterad 2015-12-04.
Förslag till beslut är att anta föreslaget tillägg.

Socialnämndens beslut
Antar föreslaget tillägg enligt tjänsteskrivelse Tillägg i delegationsordning under
Ekonomiadministration daterad 2015-12-04.
Ger förvaltningschef i uppdrag att föra in föreslagen revidering i Socialnämndens
delegation.

Expedierad: SN ledningsgrupp
KS
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Justerandes signatur ………………………..
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SN § 126
Kvalitetsledningssystem, Dnr 2012-000067.700
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Kvalitetsledningssystemet skall vara ett levande verktyg som ger stöd till
förvaltningens verksamheter utifrån deras egna behov. Ledningssystems utformning
styrs av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningschefen informerar nämndens arbetsutskottet om hur upplägget med
kvalitetledningssystemet fortgår.
Dokumentet Synpunkter och Klagomålshantering har en giltighetstid som löper ut vid
årsskiftet och förslag till beslut är att förlänga giltighetstiden till och med 30 juni
2016.

Socialnämndens beslut
Nämnden beslutar att förlänga dokumentet Synpunkter och Klagomålshantering
giltighetstid till och med 31 december 2016.

Expedierad: SN ledningsgrupp
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SN § 127
Återkoppling efter orosanmälan till socialtjänsten, Dnr 2015-000120.750
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Alla som arbetar med barn har en anmälningsplikt i enlighet med socialtjänstlagen.
Även privatpersoner som sett eller hört något kan göra en orosanmälan enligt 14 kap 1
§ SoL till socialtjänsten i kommunen eller kontakta polisen.
Vid ett gemensamt arbetsutskotts möte med närvarande från FOKUS-nämndens
förvaltning och Socialnämndens förvaltning framfördes frågan om möjlighet till
återkoppling efter en orosanmälan. Mötets deltagare framförde ett behov av
förtydligande av hur man skall gå tillväga gällande anmälningar och återkoppling av
dessa. Se tjänsteskrivelse Återkoppling efter anmälan till socialtjänsten daterad 201511-11.
Förslag till beslut är att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att skapa en
anmälningsblankett för anmälningsskyldiga enligt 14 kap 1 § SoL. På blanketten bör
det framgå vilken rätt man har till återkoppling och möjligheten till att begära
återkoppling. När blanketten är färdigställd förankras denna i kommunens
verksamheter via ansvariga chefer.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att skapa tydliga rutiner för
orosanmälan gällande barn.
Socialförvaltningen skall arbeta för att rutinerna är väl kända i alla verksamheter som
arbetar med barn.

Expedierad: SN ledningsgrupp
FOKUS för kännedom
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SN § 128
Anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd SSBTEK, Dnr 2015-000133.750
Individ och familjeomsorgens (IFO) enhetschef Reine Dahlman föredrar ärendet
skriftligt.
Den 18 maj 2014 lanserades en ny nationell tjänst, Sammansatt bastjänst Ekonomiskt
Bistånd (SSBTEK) som möjliggör för kommuner att på ett enkelt och säkert digitalt
sätt inhämta nödvändiga uppgifter för handläggning av ärenden inom ekonomiskt
bistånd. Tjänsten är ett resultat av samverkan mellan; E-delegationen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och landsting
(SKL).
Syftet med tjänsten är att minska på tids- och resurskrävande kontakter mellan
myndigheter och även minska risken för felaktiga utbetalningar. Tjänsten innebär en
förenklad och mer säker hantering av informationen samt ger förutsättningar för
frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter. Se
tjänsteskrivelse Anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd
– SSBTEK daterad 2015-11-12.
Förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig positiv till att ansluta sig till tjänsten
då den ligger i linje med att effektivisera handläggningsarbetet inom ekonomiskt
bistånd.

Socialnämndens beslut
Nämnden ger SKL i uppdrag att vidareutveckla och förvalta den nationella tjänsten
för ekonomiskt bistånd.
Nämnden antar erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt invånarbaserad
finansieringsmodell.
Socialnämnden uppdrar till enhetschef IFO att inarbeta driften av systemet i år 2016
års budget.

Expedierad: SN ledningsgrupp
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SN § 129
Förändringar i den gemensamma handläggningen enligt alkohol- och
tobakslagen, samt rökfria skolgårdar., Dnr 2015-000135.702
Handläggare för Samordnad alkoholhandläggning Dalsland (SAID) föredrar ärendet
muntligt och skriftligt. Se tjänsteskrivelse Förändringar i den gemensamma
handläggningen enligt alkohol- och tobakslagen, samt rökfria skolgårdar daterad
2015-11-13 med tillhörande bilagor.
Under år 2015 har det skett en förändring gällande tillsyn av restauranger i Dalsland.
Det har anställts en del tillsynsinspektörer som uppdragstagare som får arvodesersättning för utlägg av kost och resa. Vid genomgång av ekonomin avseende
fakturering av det fjärde kvartalet visar prognosen på ett underskott om totalt 22 tkr.
Länsstyrelsen har påpekat för Dalslandskommunerna att det inte har gjorts någon
tillsyn när det gäller rökfria skolgårdar. Arbete har påbörjats med att ta fram
handlingsplaner samt uppdatera befintliga planer, för att kunna göra den tillsyn som
krävs under skoltid för år 2016.
För att underlätta den gemensamma handläggningen och för att tillse bibehållen
kompetens vid nuvarande alkoholhandläggares pensionsavgång, förslås att
kommunerna utökar verksamheten med 0,5 tjänst under år 2017.

Socialnämndens beslut
Eventuell utökning av tjänster för alkoholhandläggningen tas upp i samband med
budgetarbetet 2017.
Socialnämnden tar del av uppföljningen från SAID´s alkoholhandläggare enligt
tjänsteskrivelse Förändringar i den gemensamma handläggningen enligt alkohol- och
tobakslagen, samt rökfria skolgårdar daterad 2015-11-13 med tillhörande bilagor.
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att i samråd med övriga medverkande
kommuner utreda var tillsynen av rökfria miljöer skall tillhöra.
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att gemensamt med övriga
samverkande kommuner i SAID ta fram och underteckna ett nytt avtal med aktuell
värdkommun.
Expedierad: SAID´s alkoholhandläggare
Förvaltningschef
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SN § 130
Information från USD, Dnr 2015-000114.700
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Alla fem Dalslandskommunerna inledde år 2002 samverkansavtalet USD (Utveckling
Socialtjänsten Dalsland) i syfte att driva gemensamma projekt eller verksamheter
inom kommunernas socialtjänst. En gemensam handläggare anställdes för att driva
projekten och aktiviteter.
Den första Dalslandskommunen som beslöt sig för att gå ur samverkansprojektet var
Färgelanda kommun år 2013. Nu har även Åmåls kommun och Bengtsfors kommun
beslutat sig för att säga upp sin del i samverkansavtalet från och med förste januari
2016. Kommunerna kommer i första hand framöver att satsa på Fyrbodals
samverkansformer som i dagsläget driver ett aktivt utvecklingsarbete inom socialtjänstens område. Se tjänsteskrivelse Uppsägning avtal USD daterad 2015-11-25.
Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun säger upp avtalet och begär utträde ur
samverkansavtalet USD från och med 2016-01-01.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att säga upp avtalet och begär utträde ur USD (Utveckling
Socialtjänsten Dalsland) från och med 2016-01-01.

Expedierad: USD
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SN § 131
Övriga frågor, Dnr 2015-000043.700
Förvaltningschef Tommy Almström informerar nämnden om att det inkommit ett
äskande av medel till förstärkning av Norra Dalslands familjerätts- och
familjehemsenhet med en tjänst. Enheten i dagsläget är bemannade med tre
handläggare och vid avtalets ingång förutsåg man inte det stora behovet av
familjehem till ensamkommande barn och ungdomar som uppstått. Det finns inte
heller några tecken på att situationen är övergående inom en snar framtid. För att
säkerställa rättsäkerheten av rekrytering, utredningar och handledningen av
familjehem till ensamkommande barn och ungdomar är verksamheten i stort behov av
förstärkning. Ärendet kommer att beredas i arbetsutskottet i januari 2016.

Utifrån socialförvaltningens fortbildningsplan, inför prioriterade områden år 2016, så
kommer Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) att se över vilka utbildningar som kan
vara gynnande att gå på för just nämndens politker.
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SN § 132
Meddelande, Dnr 9132
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – november 2015
Beläggningsstatistik Hagalid – november 2015

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2015-12-02

Övrigt
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