DALS-EDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-26

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 januari 2016 kl 08:30 – 11:00

Beslutande

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

Övriga
närvarande

Tommy Almström, förvaltn.chef
Mette Glesåen, sekreterare
Simone Geerts och Anna Agdur, socialsekreterare (Norra Dalslands Familjerätt) § 5

Justerande

Britt-Marie Johansson

Plats och tid
för justering

Socialkontoret tisdagen 26 januari 2016

Paragrafer

1-7

Underskrifter
Sekreterare

___________________________

Ordförande

___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2016-01-26
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2016-01-26
2016-02-17
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-26

SN § 1
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9227
Förslag till dagordning föreligger:
§ 2 Äskande av medel till förstärkning av familjehemssekreterare
§ 3 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015
§ 4 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid
heldygnsplacering av barn och ungdom
§ 5 Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 - Familjerätten
§ 6 Övriga frågor
§ 7 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 2
Äskande av medel till förstärkning av familjehemssekreterare,
Dnr 2015-000155.750
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Dalslandskommunerna bildade en gemensam familjehemsenhet som bemannades med
tre handläggare där Åmåls kommun är huvudman. På grund av den rådande
situationen runt de ensamkommande barnen är verksamheten ytterst belastad. I
nuläget finns en kö på 25-30 ”släkting familjer” som skall familjehemsutredas,
samtidigt som det finns ett stort behov av att rekrytera och utreda nya familjehem. Vid
avtalets upprättande förutsågs inte det stora behov av familjehem till ensamkommande
barn och ungdomar som uppstått. För ytterligare information se tjänsteskrivelse från
Norra Dalslands Familjerätt och familjehemsenhet Äskande av medel till förstärkning
av familjehemssekreterare datumstämplad 2015-12-11.
Förslag till beslut är att utöka den gemensamma familjehemsenheten med 1,0 tjänst
exklusivt för ensamkommande barn.

Socialnämndens beslut
Tar del av information och återupptar ärendet på nästkommande nämndsmöte i
februari.

Expedierad: Norra Dalslands Familjerätt
KS för kännedom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 3
Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2015, Dnr 2015-000153.700
Personligt ombud (PO) är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Dalslandskommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål har
kommungemensam verksamhet. Verksamheten för PO är placerad i Melleruds
kommun.
Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få
möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets
utbud av: vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag - fristående från myndigheter och
vårdgivare. Att kontakta ett Personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt.
Huvudmän för PO verksamheten är kommunerna och Länsstyrelserna har i uppdrag
att samordna och administrera statsbidraget. Dalslandskommunernas
kommungemensamma PO verksamhet har i dags dato en person anställd.
För ytterligare information se skrivelse Redovisning av verksamhet med personligt
ombud verksamhetsår 2015 datumstämplad 2015-12-10 samt Ansökan om statsbidrag
för verksamhet med Personliga ombud för år 2016.

Socialnämndens beslut
Tar del av skrivelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår
2015 datumstämplad 2015-12-10.
Socialnämnden ställer sig bakom ansökan om statsbidrag hos Länsstyrelsen för
verksamhet med personligt ombud under år 2016.
Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att se över det peronliga ombudets
avtal och finansiering av tjänsten.

Expedierad: Melleruds kommun
SN ledningsgrupp

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 4
Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid
heldygnsplacering av barn och ungdom, Dnr 2016-000011.750
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Enligt 7 kap 1§ FB har föräldrar, var för sig, försörjningsskyldighet gentemot sina
barn. För föräldrar som inte bor med barnet fullföljs denna skyldighet genom underhållsbidrag. När barn är dygnetruntplacerade har föräldrar enligt 8 kap 1 § SoL och 20
§ LSS skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården. Detta gäller oavsett
om placeringen skett med stöd av SoL, LSS eller utan vårdnadshavarens samtycke
med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
I LSS-förordningen 5 § hänvisas till 6 kap. 2 - 4 §§ SoF där det framgår att
ersättningen skall bestämmas efter samma grunder som om det gällde att bestämma
återbetalningsskyldighet för var och en av föräldrarna enligt 19 kap SoL. Var och en
av föräldrarna skall bidra, men beloppet får inte överstiga vad som för varje tid
motsvarar underhållsstödsbeloppet.
Ersättningsskyldigheten gäller vid såväl tillfälliga som stadigvarande placeringar och
från den dag ett beslut om placering verkställs. Skyldigheten gäller både vid placering
i familjehem och vid placering på institution. Föreslagna riktlinjer är ett styrdokument
i arbetet med handläggning och dokumentation av föräldrars ersättningsskyldighet vid
heldygnsplaceringar av barn och ungdomar. Syftet är att ge vägledning och en
likvärdig behandling i handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet i Dals-Eds
kommun. Se tjänsteskrivelse Egenavgifter för heldygnsplacerade barn daterad 201601-21samt Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättnings-skyldighet vid
heldygns-placering av barn och ungdom.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att verksamheter som beviljar bistånd till placering enligt
SoL, LVU och LSS skall följa ”Riktlinjer för handläggning av föräldrars
ersättningsskyldighet vid heldygnsplacering av barn och ungdom” med omedelbar
verkan.

Expedierad: SN ledningsgrupp

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 5
Socialnämndens verksamhetsbesök 2016, Dnr 2016-000002.700
Representanter från Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet
familjerättssekreterare Simone Geerts och familjehemsenhetens samordnare Anna
Agdur föredrar ärendet muntligt.
Dals-Eds kommun har sedan hösten 2014 gemensam familjerättsverksamhet
tillsammans med; Bengtsfors, Mellerud och Åmåls kommuner. Enheten kallas Norra
Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet och är stationerad i Åmål. För
närvarande arbetar det fem socialsekreterare i verksamheten.
Familjerätten är bemannad med två tjänster. Exempel på familjerättsliga
arbets-uppgifter är; vårdnads-, boende- och umgängesutredningar,
adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som
erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring
gemensamma barn - t ex var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut.
Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad
de kommit överens om, om de så önskar.
Familjehemsenheten är i dagsläget bemannad med tre tjänster. De har som
uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt de berörda
kommunerna. Ett familjehem har som uppgift att ta emot ett barn eller
en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Familjehem som får
uppdrag via den nya enheten erbjuds utbildning och regelbunden
handledning. En kontaktfamilj tar emot ett barn mer sällan, kanske ett
eller ett par veckoslut per månad.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för innehållsrik information.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 6
Övriga frågor, Dnr 2016-000004.700
Förvaltningschefen informerar nämnden om att han har svarat på en remiss från
Socialdepartemenetet som är ställd till Dals-Eds kommun gällande Promemorian Ds
2015:58 ”Reformerade stöd för barn och vuxna med funktionshinder”. I promemorian
föreslås att två nya socialförsäkringsförmåner skall införas – en merkostnadsersättning
vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar
vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna handikappersättning och vårdbidrag
ska upphöra. Bestämmelser avseende de nya förmånerna ska införas i socialförsäkringsbalken och administreras av Försäkringskassan. Genom att införa en renodlad
merkostnadsersättning och ett renodlat omvårdnadsbidrag kommer respektive del av
de nuvarande ersättningarna att bedömas var för sig, utan sammanvägning.
Utredningen beskriver konsekvenserna för kommunerna som marginella och förslagen
bedöms inte heller medför några utökade kostnader för kommunerna. Det bedöms inte
finnas behov av några synpunkter på förslagen i promemorian och kommunstyrelsen
föreslogs besluta att lämna in ett remissvar utan synpunkter.
Nämndsledamot Monica Sandström (S) efterfrågar hur uppföljning kring
kontrakterade kontaktpersoner fungerar. Förvaltningschefen tar med sig aktuell fråga
och den kommer att återupptas på nästkommande nämndsmöte i februari.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 7
Meddelande, Dnr 9228
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – december 2015
Beläggningsstatistik Hagalid – december 2015

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2016-01-07

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
9(9)

