DALS-EDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-02-23

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 23 februari 2015 kl 08:30 – 12:45

Beslutande

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

Övriga
Tommy Almström, förvaltn.chef
närvarand Mette Glesåen, sekreterare
e
Yvonne Pettersson, SAID § 16
Carina Johanssson, MAS §§ 17 - 18
Kristina Hansson, sjuksköterska & Carina Johansson, demenssjuksköterska
& Hanna Ohlsson, arbetsterapeut & Almut Fock, sjukgymnast § 18

Justerande

Per-Erik Norlin

Plats och tid
för justering

Socialkontoret onsdagen 24 februari 2016

Paragrafer

9 - 21

Underskrifter
Sekreterare

___________________________

Ordförande

___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2016-02-23
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2016-02-24
2016-03-16
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-02-23

SN § 9
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9323
Förslag till dagordning föreligger:
§ 10 Bokslut 2015
§ 11 Budget och mål 2016 - 2018
§ 12 Intern kontrollplan 2015
§ 13 Intern kontrollplan 2016
§ 14 Äskande av medel till förstärkning av familjehemssekreterare
§ 15 Familjecentralen 2015
§ 16 Permanent serveringstillstånd – Eds restaurang
§ 17 Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård i Västra
Götaland
§ 18 Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 - Hemsjukvård
§ 19 Samråd detaljplan Ed 1:212 och 1:211
§ 20 Övriga frågor
§ 21 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-02-23

SN § 10
Bokslut 2015, Dnr 2016-000010.042
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Verksamheter inom förvaltningen har gjort ett omsorgsfullt arbete med att hålla
kostnaderna nere och samtliga verksamheter påvisar ett bättre resultat än vad som
tidigare signalerats. Sammantaget för nämnden blir det ett överskott om ca 2 mkr.
Socialförvaltningens samtliga enhetschefer har inkommit med verksamhetsberättelser
för år 2015 som är sammanställd i skrivelsen Årsbokslut nämnd 2015 datumstämplad
2016-02-15. Ett axplock ur vad som skett i respektive verksamhet under år 2015 är
bland annat:
 Under våren 2015 flyttade IFO till nya lokaler i Utvecklingscentrets byggnad.
IFO hade en hög belastning gällande handläggning av ärende rörande
ensamkommande barn.
 Särskilt boende (SÄBO) utökade med fem korttidsplatser under oktober
månad. Anhörigträffar har genomförts på samtliga avdelningar. Beslutet att
införa ÄBIC (äldres behov i centrum – behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt) kommer att verkställas under hösten 2016.
 Hemvården upphandlade om nytt avtal gällande trygghetslarm och utbyte av
samtliga larm kommer att ske under våren 2016. Planering kring nyckelfri
hemvård återupptogs under 2015 för att införas under våren 2016.
 Hemsjukvården har under andra halvåret 2015 haft hög belastning med många
inskrivna patienter.
 LSS har under 2015 planerat för ett nytt boende samt ny daglig verksamhet
med uppstart under 2016. I avsaknad av socialpedagog skapades det under
2015 ”arbetslagsledare” med en representant på varje verksamhet, dessa ledare
bedöms leda till utveckling av arbetssätt och kvalité.

Socialnämndens beslut
Ställer sig bakom skrivelse Årsbokslut nämnd 2015 datumstämplad 2016-02-15.

Expedierad: KSAU
SN ledningsgrupp

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 11
Budget och mål 2016 - 2018, Dnr 2015-000027.042
Förvaltningschef Tommy Almström informerade nämnden muntligt om
budgetprocessen inför budget 2017.
Verksamheterna ser i dagsläget behov av utökning på grund av volymförändringar
inom sina respektive verksamheter. Arbetet med att ta fram ett budgetunderlag inför
budgetberedningen den 9 mars fortlöper fram till dess.

Socialnämndens beslut
Tar del av muntlig redovisning.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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2016-02-23

SN § 12
Intern kontrollplan 2015, Dnr 2015-000005.700
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt.
Socialförvaltningen genomför årligen en analys av risker i enlighet med kommunens
reglemente för internkontroll. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen
och syftar till att säkerställa kommunens och nämndens mål samt att lagstiftning krav
uppfylls. Internkontroll sker på olika nivåer inom nämndens ansvars område.
Detaljerad rapport över sammanställning av internkontrollplanen för 2015 har
redovisats på nämnden. Se tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2015 – uppföljning
kvartal 4 datumstämplad 2016-02-18.
Förslag till beslut är att nämnden godkänner den framtagna rapporten över
sammanställning av internkontrollplanen för 2015.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2015 – uppföljning
kvartal 4 datumstämplad 2016-02-18 och ställer sig bakom den.

Expedierad: KS

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 13
Intern kontrollplan 2016, Dnr 2015-000151.700
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt.
Enligt kommunallagen ansvarar nämnd för att se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Förslag till innevarande år föreligger, se tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2016
datumstämplad 2016-02-18.

Förslag till beslut är att nämnden godkänner den framtagna rapporten för
internkontrollplan år 2016.

Socialnämndens beslut
Nämnden godkänner tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2016 datumstämplad 201602-18.
Uppdrar till förvaltningschef att se över interkontrollplanen inför år 2017.

Expedierad: SN ledningsgrupp
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Justerandes signatur ………………………..
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SN § 14
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 medel familjehemssekreterare datumstämplad 2016-02-22.
Förslag till beslut är att bevilja en tidsbegränsad utökning av den gemensamma
familjehemsenheten med 1,0 tjänst exklusivt för ensamkommande barn. Se
tjänsteskrivelse Yrkande om utökning av familjehemssekretrare daterad 2016-02-22.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att, enligt avtalsförslag Äskande av medel till förstärkning av
familjehemssekreterare datumstämplad 2015-12-11, bevilja en tidsbegränsad utökning
av tjänst med 1,0 exklusivt för ensamkommande barn från och med 2016-02-15 till
och med 2017-02-28.
Finansiering sker genom tidigare äskande medel från kommunstyrelsens extraanslag
från staten gällande flyktingmottagande.
Kostnaden för Dals-Eds kommun skall beräknas enligt ovanstående avtalsförslag.

Expedierad: Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet
IFO chef, Reine Dahlman
KS
Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 15
Familjecentralen 2015, Dnr 2015-000098.750
Kommunens folkhälsostrateg Linda Andersson föredrar ärendet muntligt och
skriftligt.
Kommunens familjecentral startades upp år 2006 och konceptet bygger på samverkan
mellan olika parter – både inom kommunen och utanför kommunens organisation.
Familjecentralen arbetar huvudsakligen mycket med; föräldrastöd, integration och att
minska utanförskap.
Ett nytt reviderat avtal har tagits fram och Familjecentralens arbetsgrupp samt
styrgrupp har gått igenom det nya avtalsförslaget Intern överenskommelse angående
Familjecentralen i Dals-Eds kommun.
Förslag till beslut är att Socialnämnden ställer sig bakom det nya reviderade avtalet.
Se tjänsteskrivelse Nytt avtalsförslag gällande Familjecentralen daterad 2016-02-02.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer dig bakom det nya avtalet och ger socialnämndens ordförande i
uppdrag att underteckna avtalet Intern överenskommelse angående Familjecentralen i
Dals-Eds kommun.

Expedierad: KS
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Justerandes signatur ………………………..
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SN § 16
Permanent serveringstillstånd - Eds Restaurang, Dnr 2011-000115.702
Ärendet föredras muntligt och skriftligt av SAID´s (Samordnad Alkoholhandläggning
i Dalsland) handläggare Yvonne Pettersson.
Azwar Abdulkareem har inkommit med ansökan om att överta Eds restaurang och i
överlåtelseavtalet fick han tillträde till lokalerna den 1 december 2015. Hyresavtalet
har också överlåtits till den nye ägaren samma datum. Verksamheten skall bedrivas
som restaurang med menyer - såsom tidigare. Se tjänsteskrivelse Ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Eds
Restaurang, Dals Ed daterad 2016-01-22.
Förslag till beslut är att socialnämnden i Dals Eds kommun beviljar Azwar
Abdulkareem, stadigvarande tillstånd att få servera; starköl, vin, annan jäst
alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Eds Restaurang.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Dals Eds kommun beviljar Azwar Abdulkareem, orgnr 930725-2693
stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt
spritdrycker till allmänheten i Eds Restaurang, Storgatan 25, Ed, enligt 8 kap 2 §
alkohollagen.
Servering får ske inom lokalen samt på uteservering året runt mellan kl 11:00 – 01:00
Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda parter.

Expedierad: SAID´s handläggare, Yvonne Pettersson

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 17
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, Dnr 2015-000091.730
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Carina Johansson föredrar ärendet muntligt
och skriftligt.
Målsättningen med ramavtalet är att läkarinsatserna inom primärvården skall ha sådan
omfattning och kompetens att den enskilde individen skall kunna vårdas i särskilt
boende eller i ordinärt boende med hjälp av hemsjukvårdsinsatser. Under förutsättning
att det föreligger sådana medicinska behov som inte kräver sjukhusens medicinska
och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Avtalet skall ligga till grund för
ett lokalt avtal som tecknas mellan vårdcentral och den primärkommunala hälso- och
sjukvården i kommunen. Se Ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala
hälso- och sjukvården i Västra Götaland daterad 2015-10-27.
Förslag till beslut är att endera parten kan säga upp det lokala avtalet med tre
månaders varsel och att den lokala överenskommelsen dokumenteras enligt den
regiongemensamma mallen för att sedan undertecknas. Se tjänsteskrivelse Ramavtal
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra Götaland daterad
2016-02-16.

Socialnämndens beslut
Ställer sig bakom Ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och
sjukvården i Västra Götaland, daterad 2015-10-27 och understryker att:
- den lokala överenskommelsen dokumenteras enligt den regiongemensamma
mallen
- lokala avtalet omförhandlas en gång per år med uppföljning 2 gånger år
- endera parten kan säga upp lokala avtalet med 3 månaders varsel
Socialnämnden ger i uppdrag åt MAS att upprätta och underteckna avtalet enligt
regiongemensamma mallen.

Expedierad: MAS
KS

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
10(14)

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-02-23

SN § 18
Socialnämndens verksamhetsbesök 2016, Dnr 2016-000002.700
Carina Johansson (medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS), Kristina Hansson
(sjuksköterska), Carina Johansson (demenssjuksköterska), Hanna Ohlsson
(arbetsterapeut) och Almut Fock (sjukgymnast) informerar nämnden om sina
verksamhetsområden.
Hemsjukvård är sjukvård som ges i hemmet av kommunens sjuksköterskor. Om man
på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen
kan man få ha rätt till hemsjukvård. All vård planeras av hemsjukvårdens sjuksköterskor tillsammans med den enskilde och varierande yrkesfunktioner som exempelvis;
behandlande läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och hemvården. Sjukvårdsinsatser
utförs huvudsakligen av sjuksköterskor, men ibland kan de via delegation ge en
undersköterska i uppgift att utföra vissa sjukvårdsinsatser - som exempelvis hjälp
med; läkemedel, sårvård eller provtagning.
Kommunens demenssjuksköterska finns som ett stöd för dig som har en
demenssjukdom, liksom för dina anhöriga. Demenssjuksköterskan har ett nära
samarbete med hemvårdens Demensteam. Demenssjuksköterskan deltar i
vårdplaneringsmöten och erbjuder dig som är anhörig till en person med
demenssjukdom samtal och hembesök.
Arbetsterapeut – rehabilitering; ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och
provar ut hjälpmedel som exempelvis rullstolar.
Sjukgymnasten ansvarar för; träning, sjukgymnastik, rådgivning och utprovning av
gånghjälpmedel till exempel rollator. Träning och behandling utgörs framförallt av
hemtjänstpersonal men närstående kan också instrueras för att kunna hjälpa till.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 19
Samråd detaljplan Ed 1:212 och 1:211, Dnr 2016-000021.214
Ovanstående detaljplan är ute på samråd. Eventuella synpunkter på planförslaget
framförs skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden senast förste mars 2016.
Syftet med planen är att möjliggöra ett bygge avseende ett flerbostadshus för
trygghets-, senior- eller äldreboende på fastigheten Ed 1:212. Planen skall ge
möjlighet att låta bygga flerbostadshus med upp till fyra våningar. Flerbostadshuset
kan uppföras friliggande eller byggas samman med befintligt trygghetsboende på
intilliggande fastigheten Ed 1:211 (Linden). Om det byggs ett friliggande
flerbostadshus skall möjlighet ges att bygga en ”sluss” mellan byggnaderna för att
kunna samordna de gemensamhetsutrymmen som redan finns på Linden. Slussen bör
vara en enplansbyggnad.
Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggkontoret samt på kommunens
hemsida: www.dalsed.se.
Socialchefen bedömmer i sin inkomna tjänsteskrivelse, Samråd Detalj plan för Ed
1:212, 1:211 (Linden) daterad 2016-02-08, att det tydligt framgår att målgruppen för
fastigheten är riktad till äldre.

Socialnämndens viljeinriktning
är att påvisa betydelsen av att detaljplanen för Ed 1:212 och 1:211 skall användas till
vissa typer av ”äldreboende” som trygghets-, senior- och äldreboene.

Expedierad: Plan- och byggnadsnämnden
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SN § 20
Övriga frågor, Dnr 2016-000004.700
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) tog upp frågan kring konvertering av befintliga
tjänsters utbildningsnivå till de nya anställningsformerna stödpedagog och
stödassistent inom LSS verksamheten. Hon efterfrågar hur denna konvertering
kommer att utföras mellan de olika enheterna inom LSS och om alla undersköterskor
får samma förutsättningar. Förvaltningschefen tar med sig denna fråga.

Nämndsledamot Per-Erik Norlin (S) lämnar över information från FINSAM träff där
det bland annat diskuterades utvecklandet av en öppen beroende mottagning. Han
poängterar vikten av att ha ett en bra hemmaplans lösning, efter behandling. Att få till
ett samspel mellan externa och interna verksamheter är viktigt.
Nämndsordförande Kenneth Gustavsson (C) informerar om den förbundsgemensamma dagen kring asyl, etablering och integration som genomfördes i
Karlstad via Samordningsförbundens regi. Information gavs om den aktuella
prognosen inför 2016 som Migrationsstyrelsen tagit fram. Siffrorna pekar på att det
kommer komma mellan 70 000 – 140 000 asylsökande till Sverige, prognosen ligger
på cirka 100 000 asylsökande varav 18 000 är ensamkommande barn. Flertal
kommuner pekar på problemet att nyanlända hamnar under försörjningsstöd efter
etableringsperiodens slut. Nämndsordförande lyfter fram att det arbetssätt som
etablerats mellan kommunens verksamheter är i linje med lyckade integrationsarbeten
som startats upp i en del andra kommuner i Värmlands län.
År 2014 beslutade Regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgiften att se
över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och föreslå
hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Förvaltningschef
Tommy Almström har fått i uppdrag av KS att inkomma med ett remissvar till
regeringens remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU
2015:102). Enligt förvaltningschefens remissyttrande ser nämnden positivt på det nya
författningsförslaget och de lagändringar som regeringen föreslår - det nya
klagomålssystemet har en tydligare ansvarsfördelning, främjar kulturförändringar och
stärker värdegrundsarbetet för en mer patientcentrerad vård.
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SN § 21
Meddelande, Dnr 9324
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – januari 2016
Beläggningsstatistik Hagalid – januari 2016

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2016-02-04

Övrigt
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