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Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 14 juni 2016 kl 08:30 – 11:30

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Siv Martinsson (C) ersättare för Britt-Marie Johansson (M)1:e vice ordf
Yvonne Simonsson (S) 2:e vice ordf
Carina Halmberg (S)
Lena Zakariasson ersättare för Monica Sandström (S)

Övriga
närvarande

Tommy Almström, förvaltn.chef
Mette Glesåen, sekreterare
Reine Dahlman, enhetschef IFO § 55
Yvonne Pettersson, handläggare SAID § 57

Justerande

Lena Zakariasson

Plats och tid
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Sekreterare

___________________________
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___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2016-06-14
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2016-06-14
2016-06-06
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-06-14

SN § 51
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9596
Förslag till dagordning föreligger:
§ 52 Budgetuppföljning 2016
§ 53 Kvalitetsledningssystem
§ 54 Höjning av maxtaxan inom äldrevården fr o m 2016-07-01
§ 55 Socialnämndens verksamhetsbesök - IFO
§ 56 Samråd detaljplan Ed 1:212 och 1:211
§ 57 Förslag till beslut om delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt
tobakslagen
§ 58 Övriga frågor
§ 59 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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Socialnämnden
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SN § 52
Budgetuppföljning 2016, Dnr 2016-000003.042
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Sammantaget blir budgetprognosen för årets fem första månader som föregående
månad, ett underskott på drygt 2,8 mkr. I och med månadens uppföljning redovisas ett
flertal differenser jämfört med budget, se tjänsteskrivelse Månadsuppföljning maj
2016 – ekonomi (Socialnämnden) datumstämplad 2016-06-13.

Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisningen och ställer sig bakom tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
maj 2016 – ekonomi (Socialnämnden) datumstämplad 2016-06-13 med föreslagna
åtgärder.
Uppdrar till förvaltningschefen att fortsätta bevaka det negativa resultatet och
återkomma med effektiva åtgärder.

Expedierad: KSAU
Förvaltningschef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
3(10)

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-06-14

SN § 53
Kvalitetsledningssystem, Dnr 2012-000067.700
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Syftet med ett levande kvalitetsarbete är att säkerställa att en god kvalitet i socialtjänstens verksamhet uppnås och vidareutvecklas. Det skall ge underlag för effektiv
resursanvändning och redovisningar till medborgare, politiker och medarbetare och
därmed öka trovärdigheten och statusen i det sociala arbetet. Kvalitetsarbetet skall ha
en tydlig struktur och genom allas delaktighet skapa en lärande organisation som ger
förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete.
Socialnämnden ansvarar för och fastställer ledningssystem för kvalitet inom sitt
ansvarsområde. Förvaltningschefen kommer att ge en slutrapport från förvaltningens
verksamhetsanvariga i december.

Socialnämndens beslut
Förvaltningschefen inkommer med en slutrapport i ärendet på decembermånads
nämndsmöte.
Tagit del av redovisningen och och lägger den till handlingarna.

Expedierad: SN ledningsgrupp

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 54
Höjning av maxtaxan inom äldrevården fr o m 2016-07-01, Dnr 2016-000078.700
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt.
Samtliga kommuner har fått beslut om möjlighet till ändrat avgiftstak som ska föregås
av beredning i ansvarig nämnd och beslut av avgift ska tas i fullmäktige.
Riksdagen antog i regeringens budgetproposition december 2015 en ändring i
socialtjänstförordningen 8 kap § 5. Lagen träder i kraft den 1 juli 2016 och möjliggör
för kommunerna att ta ut en högre avgift inom äldreomsorgen. Staten fastställer
maxtaxan som i dagsläget ligger på 1780kr/månad och efter den förste juli 2016 kan
kommunerna höja detta belopp till 1991kr i månaden. Höjningen gäller de brukare
med ett kostnadsutrymme som överstiger dagens avgiftstak, dvs 1780kr.
Förslag till beslut är att nämnden så snart som möjligt införa den nya nivån (1991 kr)
på högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre och handikappomsorgen.
Alternativt - Införa den nya nivån (1991 kr) på högkostnadsskyddet för avgifter inom
äldre och handikappomsorgen först vid nästa årsskifte.
Se tjänsteskrivelse Högkostnadskydd daterad 2016-06-02.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att införa den nya nivån (1991 kr) på högkostnadsskyddet för
avgifter inom äldre och handikappomsorgen först vid kommande årsskifte.
Uppdrar till förvaltningen att arbeta in den nya maxtaxenivån (1991 kr) i förslag till
taxor och avgifter inför 2017.

Expedierad: SN ledningsgrupp
Förvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 55
Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 - IFO, Dnr 2016-000002.700
IFO´s enhetschef Reine Dahlman föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhet omfattar insatser för enskilda
individer, men även rådgivande samtal och mer allmänt förebyggande verksamhet.
Stöd och insatser för; barn, ungdomar och deras familjer, människor med missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt. Arbetet styrs huvudsakligen av
Socialtjänstlagen samt Föräldrabalken.
För detaljerad information se skrivelse Information om IFO och stödverksamheten vid
sammanträde med socialnämnden 14/6 2016 datumstämplad 2016-06-14.

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

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 56
Samråd detaljplan Ed 1:212 och 1:211, Dnr 2016-000021.700
Ovanstående detaljplan är har varit ute på samråd under tiden 22 januari – 1 mars
2016 och efter omarbetning ställs nu planförslaget ut för granskning. Eventuella
synpunkter på planförslaget framförs skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden
senast i juni 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.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden står fast vid sin viljeinriktning att påvisa betydelsen av att detaljplanen
för Ed 1:212 och 1:211 skall användas till vissa typer av ”äldreboende” som
trygghets-, senior- och äldreboende.

Expedierad: Plan- och byggnadsnämnden

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 57
Förslag till beslut om delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt
tobakslagen, Dnr 2016-000071
SAID´s (samordnad alkoholhandläggning i Dalsland) handläggare Yvonne Pettersson
föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i; skolors, fritidshems och förskolors
lokaler. Samma förbud gäller även på skolgårdar och gårdar som tillhör fritidshem
och förskolor. Förbudet gäller för alla; lärare, fritidspedagoger, barnskötare, förskole
pedagoger, föräldrar och ungdomar. Det är inte heller tillåtet att röka på en; skolgård,
fritidshemsgård eller förskole gård på kvällar eller helger när verksamheten är stängd.
Det är verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet
upprätthålls.
Enligt tobakslagen finns det möjlighet att besluta om åtgärd om det vid tillsyn enligt
tobakslagen visar sig att lagen inte följs. För ytterligare information se tjänsteskrivelse
Förslag till beslut om delegering av föreläggande och sanktionsmöjligheter enligt 20
§ tobakslagen daterad 2016-05-30.

Förslag till beslut är att Kommunfullmäktige (KF) ger Socialnämnden/motsvarande
nämnd delegeringsrätt att ta beslut enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande
och sanktionsmöjligheter. KF beslutar också att tillskjuta medel för att finansiera de
utökade uppdragen som ålagts kommunen om 30 Tkr.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen(KS) att föreslå kommunfullmäktige (KF) att ge Socialnämnden/ motsvarande nämnd delegeringsrätt att ta beslut
enligt 20 § tobakslagen, i fråga om föreläggande och sanktionsmöjligheter.
Socialnämnden beslutar även att föreslå KS att föreslå KF att tillskjuta medel för att
finansiera de utökade uppdragen som ålagts kommunen om 30 Tkr.

Expedierad: KS
SAID´s handläggare, Yvonne Pettersson

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 58
Övriga frågor, Dnr 2016-000004.700
Förvaltningschefen informerar nämnden om att nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland är förlängt till och med 31 mars 2017. Det pågår en
översyn av nuvarande avtal där ett avtalsutkast ska presenteras. Syftet med avtalet är
att tydliggör hur ansvarsfördelningen ser ut men stryker också under att patientnyttan
ska vara vägledande. Det innebär att en patient alltid ska få den vårdinsats som är
nödvändig och aldrig får bli lidande för att parterna inte kommer överens. Ett ledord
för patienten är kontinuitet. Man ska inte behöva byta huvudman vid tillfälliga
förändringar i hälsotillståndet. Uppdrar till förvaltningschefen att ta fram ett yttrande
till KS som förankras med nämndens ledamöter genom ett enkelt remissförfarande via
mail. Detta sker under första halvan av augusti. Färdigt yttrande avstäms tillsammans
med nämndens ordförande innan det lämnas över till KS.
Inkommen skrivelse från Ingrid Andrén Behov av symbol/kommunikationsstöd vid
neurologiska funktionsnedsättningar datumstämplad 2016-06-14 lämnas till
förvaltningschefen för beredning.
Enkel fråga från nämndens ordförande gällande ej verkställande beslut särskilt boende
(SÄBO). Verksamheten inkommer med svar till nämnden i augusti, varför beslut ej
verkställts trots lediga boendeplatser.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 59
Meddelanden, Dnr 9597
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – maj 2016
Beläggningsstatistik Hagalid – maj 2016

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2016-06-01

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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