DALS-EDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-24

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 maj 2016 kl 08:30 – 11:15

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Lena Zakariasson (S) 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)
Monica Sandström (S)

Övriga
närvarande

Tommy Almström, förvaltn.chef
Mette Glesåen, sekreterare
Anna-Maria Bonskog, enhetschef Hagalid § 43

Justerande

Carina Halmberg

Plats och tid
för justering

Socialkontoret måndagen 30 maj 2016

Paragrafer

40 - 49

Underskrifter
Sekreterare

___________________________

Ordförande

___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2016-05-24
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2016-05-30
2016-06-20
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-24

SN § 40
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9540
Förslag till dagordning föreligger:
§ 41 Budgetuppföljning 2016
§ 42 Delegationsordning för socialnämnden rev 2015-12-15
§ 43 Socialnämndens verksamhetsbesök - SÄBO
§ 44 Dalslandsgemensam administratör till familjerätten
§ 45 Förslag från Praktikertjänst om korttidsplatser på Dalslands sjukhus för
färdigbehandlade patienter
§ 46 Energi och klimatstrategi 2015 – 2020
§ 47 Ansökan om serveringstillstånd – Charis AB
§ 48 Övriga frågor
§ 49 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2016-05-24

SN § 41
Budgetuppföljning 2016, Dnr 2016-000003.042
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Sammantaget blir budgetprognosen för de fyra första månaderna ett underskott på
drygt 2,8 mkr. I och med årets första kvartalsuppföljning redovisas ett flertal
differenser jämfört med budget, se tjänsteskrivelse Månadsuppföljning april 2016 –
ekonomi (Socialnämnden) datumstämplad 2016-05-20.

Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisningen och ställer sig bakom tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
april 2016 – ekonomi (Socialnämnden) datumstämplad 2016-05-24.
Uppdrar till förvaltningschefen att bevaka det negativa resultatet och snarast
återkomma med aktiva åtgärder till nämnden i juni.

Expedierad: KSAU
Förvaltningschef

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2016-05-24

SN § 42
Delegationsordning för socialnämnden rev 2015-12-15, Dnr 2013-000005.700
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att
komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. De flesta av ändringarna som
gjorts är redaktionella samt förtydliganden. Några beslutsnivåer har ändrats.
Förvaltningschefen har gått igenom hela delegationsordningen. Ett nytt inledande
kapitel har skrivits och delegationsordningens rubriksättning och kapitelindelning har
ändrats. Syftet har varit att skapa ett mer överskådligt dokument som är lättare att hitta
i och som därmed kan vara till ett bättre stöd för handläggande personal i det dagliga
arbetet.
Även förslag till ny delegationsordning kring ensamkommande barn har inkommit, se
Förslag till ny delegationsordning kring ensamkommande barn datumstämplad 201605-20 med Dnr: 2016-000077.750.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med
förvaltningens förslag med nytt Dnr 2016-000074.700.
Socialnämnden beslutar att anta ny delegationsordning för ensamkommande barn
Förslag till ny delegationsordning kring ensamkommande barn datumstämplad 201605-20.

Expedierad: SN ledningsgrupp
KSAU
Enheten för EKB

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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SN § 43
Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 - SÄBO, Dnr 2016-000002.700
Nytillträdd enhetschef på Hagalids särskilt boende (SÄBO) Anna-Maria Bonskog
föredrar ärendet muntligt.
Om du har ett stort behov av omvårdnad och det inte längre räcker med hemtjänst kan
du ansöka om att få flytta till ett så kallat särskilt boende. Vård och omsorg i särskilt
boende är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov.
Ansökan om särskilt boende görs till biståndshandläggare som ansvarar för utredning,
bedömning och beslut. I boendet får du service, personlig omvårdnad och
hemsjukvård dygnet runt.
Hagalid är ett särskilt boende med 45 platser. Dessa boendeplatser är fördelade på tre
avdelningar – två för demens och en somatisk.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för väl genomförd redovisning från verksamhetsansvarig och
lägger den till handlingarna.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 44
Dalslandsgemensam administratör till familjerätten, Dnr 2016-000054.750
Familjehemmen upplever olikheter i avtalen och har många frågor gällande ekonomi
och själva avtalet. Familjehemsenhetens egentliga uppdrag, att vägleda och stödja
familje-hemmen utifrån placeringsuppdraget uppfattas hamna i skymundan.
Enheten för ensamkommande barn (EKB) är i stort behov av familjehem, främst till
de yngre barnen. Det är inte ovanligt att Migrationsverket direkt placerar barn hos
närstående till barnet, närstående som befinner sig i asylprocessen eller erhåller
etableringsstöd. Här är det viktigt att ha hålla sig uppdaterad i både Migrationsverket
samt Arbetsförmedlingens regler när det gäller dessa frågor. En gemensam administratör att hänvisa till som spindel i nätet gällande familjehemsavtal skulle underlätta
handledningsuppdraget samt likforma avtalen och med det ge en bättre service till
familjehemmen. Se skrivelse Dalslandsgemensam administratör.
Förslag till beslut är att Dalslandskommunerna; Bengtsfors, Dals- Ed, Mellerud och
Åmål föreslås gemensamt inrätta och finansiera en Dalslandsgemensam administratörstjänst på 0,75 årsarbetare. Med Åmåls kommun som huvudansvarig för tjänsten.
Tjänsten är att betrakta som en projektanställning under perioden 2016-05-01 till
2018-04-30, som utvärderas efter projekttjänsten. Se tjänsteskrivelse Projektanställd
administratör gemensamt team familjehem och familjerätt daterad 2016-05-19.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt yrkande från den Dalslandsgemensamma
familjehems-/rättsenheten bevilja medfinansiering av 0,75 åa som administratör för
perioden 2016-05-01- 2018-04-30, som därefter skall utvärderas.

Expedierad: Enhetschef IFO, Reine Dahlman
KS
Familjerätten i Åmål

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 45
Förslag från Praktikertjänst om korttidsplatser på Dalslands sjukhus för
färdigbehandlade patienter, Dnr 2016-000055.730
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (KS) att, tillsammans med
övriga Dalslandskommuner, se över möjligheterna att starta korttidsboende på
Dalslands Sjukhus.
Förslag till beslut är att det inte är intressant för socialnämnden med anledning av att
nämnden har fullgod täckning både internt och externt, och kan inte se några fördelar
med att abonnera korttidsplatser på Dalslands sjukhus, Bäckefors. Se tjänstskrivelse
Förslag från Praktikertjänst om korttidsplatser för färdigbehandlade patienter på
Dalslands sjukhus, Bäckefors daterad 2016-05-03.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden finner inte intresse av att abonnera på korttidsplatser för
utskrivningsklara patienter på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Förvaltningen har
fullgod täckning både internt och externt.

Expedierad: KS
Förvaltningschef, Tommy Almström

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
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SN § 46
Energi och klimatstrategi 2015 - 2020, Dnr 2016-000057.700
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har enligt uppdrag (KSAU 2016-04-06 §
70) tagit fram ett förslag till en ny Energi- och klimatstrategi för Dals-Eds kommun.
Den nya Energi- och klimatstrategin avser perioden 2015 – 2020.
KSAU överlämnar utkast Förslag till Energi- och klimatstrategin 2015 – 2020 för
remiss till kommunens samtliga nämnder, med tillhörande frågeställning:
- Hur kan nämnderna bidra till energihushållning och omställning till fossilfri
fordonsflotta år 2030 samt 10 % målet 2020? Finns behov av stöd och i vilken
form?
Förslag till beslut är att socialnämnden är positiv till planen. För att uppnå målet om
en förändrad fordonspark och annan ökad användning av förnyelsebar energi kommer
det att krävas investeringskostnader och ibland högre löpande kostnader. Se tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande Dals Eds ”Energi och klimatstrategi 2015-2020
daterad 2016-05-20.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden är positiv till planen och ställer sig bakom tjänsteskrivelse
Socialnämndens yttrande Dals Eds ”Energi och klimatstrategi 2015-2020 daterad
2016-05-20.

Expedierad: KS
SN ledningsgrupp

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 47
Ansökan om serveringstillstånd - Charis AB, Dnr 2015-000093.702
SAID´s (samordnad alkoholhandläggning i Dalsland) handläggare Yvonne Pettersson
föredrar ärendet skriftligt.
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom från Charis AB första gången
den första juni 2015. Med anledning av att ansökan inte var komplett har den
kompletterats fram till dags datum, även lokalen har också byggts om för att vara mer
ändamålsenlig. Se tjänsteskrivelse Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att
servra alkoholdrycker till allmänheten vid Grensestua, Dals Högen 209, Ed daterad
2016-04-21.
Förslag till beslut är att bevilja Charis AB stadigvarande tillstånd att få servera;
starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker till allmänheten i Grensestua.
Servering får ske året runt i serveringslokalen och på uteservering under tiden kl
11:00 – 01:00.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Dals-Eds kommun beviljar Charis AB orgnr 556928-3533
stadigvarande tillstånd att få servera; starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt
spritdrycker till allmänheten i Grensestua, Dals Högen 809, Ed enligt 8 kap 2 §
alkohollagen.
Servering får ske året runt i serveringslokalen och på uteservering under tiden kl
11:00 – 01:00 enligt 8 kap 19 § alkohollagen.
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 § 48
Övriga frågor, Dnr 2016-000004.700
Nämnden får till sig månatlig redovisade nyckeltal utifrån förvaltningens olika
verksamhetsområden, där 1:e vice ordförande Britt-Marie Johansson (M) tog upp
avsaknad av utförda redovisade timmar gällande IFO´s så kallade Familjegrupp.
Förvaltningschefen tar med sig denna fråga.
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) tog upp frågan kring hur det generellt ser ut
med sommarvikarier inom förvaltningens verksamheter. Inom SÄBO och korttids ser
det bra ut, enligt enhetschef Anna-Maria Bonskog. På frågan om hur IFO har löst
bemanningen under sommarperioden, svarar förvaltningschefen att han förutsätter att
IFO löser frågan oavsett vad problematiken består av.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 49
Meddelanden, Dnr 9541
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – april 2016
Beläggningsstatistik Hagalid – april 2016
Ärendestatistik från patientnämndernas kansli under 2015

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2016-05-04
Rapport av avvikelser inom hemvården; januari, februari, mars 2016

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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