DALS-EDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-30

Plats och tid

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

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Eva A Johansson (C )
Åke Jansson (C )
Lena Zakariasson (S) ej § 63 på grund av jäv - ersättare för 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
Jonas Magnusson, förvaltningsekonom § 63
Eva Nilsson, samordnare socialjouren § 64

Justerande

Yvonne Simonsson

Plats och tid
för justering

Socialkontoret tisdagen 30 augusti 2016

Paragrafer

61 - 69

Underskrifter
Sekreterare

___________________________

Ordförande

___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2016-08-30
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2016-08-30
2016-09-20
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-30

SN § 61
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9670
Förslag till dagordning föreligger:
§ 62 Budgetuppföljning 2016
§ 63 Ansökan om bidrag till föreningsbidrag 2016
§ 64 Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 - Socialjouren
§ 65 Riktlinjer för Lindens trygghetsboende
§ 66 Riktlinjer för familjehemsvård
§ 67 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan)
-Avseende förskola inom del av fastigheten
§ 68 Övriga frågor
§ 69 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2016-08-30

SN § 62
Budgetuppföljning 2016, Dnr 2016-000003.043
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Socialnämndens årsprognos efter utfall juli månad visar på ett möjligt
underskott. Prognosen på minus ca 4,5 mkr ska dock betraktas med viss
försiktighet. Det finns vissa osäkerhetsfaktorer som troligen blir klarare redan
vid augusti månads resultat och i samband med tertialrapport 2. Prognosen är
beräknad utifrån nu kända faktorer, se tjänsteskrivelse Månadsuppföljning juli
2016 – ekonomi (Socialnämnden) datumstämplad 2016-08-29.

Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisningen och ställer sig bakom tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
juli 2016 – ekonomi (Socialnämnden) datumstämplad 2016-08-29.
Uppdrar till förvaltningschefen att bevaka det negativa resultatet och återkomma till
nämnden med åtgärder i samband med tertialbokslut 2.
Nämnden ser inte att den kan omfördela medel inom förvaltningens verksamheter i
den omfattning att underskott kan undvikas. Nämnden ser inte heller att ändrade
målformuleringar är möjliga i dagsläget.
Nämnden beslutar att lyfta ärendet gällande budgetunderskottet till kommunstyrelsen
för vidare dialog.
Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att se över följande verksamheter/insatser
och återkomma med möjliga förändringar;
 boendestöd socialpsykiatri/dagverksamhet
 familjebehandlingsgruppen
 boendestödsbeslut

Denna paragraf är direktjusterad.

Expedierad: KS
Förvaltningschef

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 63
Ansökningar om bidrag till föreningsbidrag 2016, Dnr 2016-000037.042
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Se tjänsteskrivelse Föreningsbidrag daterad 2016-08-23.
Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget indelat i
tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som används är enligt nedan:
 Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och
underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens
verksamhetsområde
 Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för
personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde
 Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer som
på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde

Socialnämndens beslut
Nämnden beslutar fördelning av föreningsbidrag för år 2016 enligt nedanstående:
Förening
Bidrag
Edsbygdens SPF
6 500
Dals-Eds PRO
6 500
Bris region väst
HRF
Dals Eds reumatikerförening
Attention Dals-Ed

3 500
3 500
3 500
3 500

Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare
Personskadeförbundet RTP
ATSUB
Brottsofferjouren

1 500
1 500
1 500
1 500

Totalt

33 000 kr

Eds Ryttarsällskap har lämnat in ansökan om föreningsbidrag, men då deras
verksamhet inte är kopplat till socialförvaltningens verksamhetsområde på det vis som
beskrivs i föreskrifterna så hänvisas de till att söka bidrag hos andra aktörer.
Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda parter.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 64
Socialnämndens verksamhetsbesök 2016, Dnr 2016-000002.700
Socialjourens samordnare i Uddevalla kommun, Eva Nilsson, föredrar ärendet
muntligt.
Socialjouren är gemensam för flera kommuner inom Fyrbodal. Här ingår; Åmål,
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.
Socialjourens huvuduppgift är att under kvällar, nätter och helger handlägga akuta
sociala ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan
röra sig om information, stöd och service till dig som enskild medborgare. Men det
kan också handla om akuta ingripanden på grund av barn som far illa eller missbruk.

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

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 65
Riktlinjer för Lindens trygghetsboende, Dnr 2016-000083.730
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Trygghetsboende är en bostadsform som vänder sig till en äldre målgrupp. På ett
trygghetsboende ställs höga krav. Lägenheterna ska vara funktionellt utformade för att
passa en äldre målgrupp och vara planerade så att hyresgästen kan bo kvar hemma om
behov av stöd i vardagen uppstår i form av; hemtjänst eller fysisk anpassning för att
öka tillgängligheten. Boendet ska erbjuda trygghetslarm och gemensamhetslokaler för
samvaro och måltider, hobby och rekreation. Det ska finnas personal, exempelvis i
form av en värd/-värdinna, minst två timmar per dag på angivna tider.
Tf hemtjänstchef Kristina Lignell har tagit fram ett förslag för nya kriterier som
beskriver vilka förutsättningar som krävs för trygghetsboende i Dals-Eds kommun. En
tjänsteskrivelse med föreslagna kriterier har inkommit, se Kriterier för att bo på
trygghetsboendet Linden daterad 2016-08-25.

Förslag till beslut är att socialnämnden beslutar att ändra kriterier och förutsättningar
enligt skrivelse Kriterier för att bo på trygghetsboendet Linden daterad 2016-08-25.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar nya kriterier och förutsättningar för Linden´s trygghetsboende
enligt skrivelse Kriterier för att bo på trygghetsboendet Linden daterad 2016-08-25.

Expedierad: SN ledningsgrupp + biståndsbedömare
Edshus
Lindens trygghetsboende

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 66
Riktlinjer för familjehemsvård, Dnr 2016-000084.750
Enligt 3 kap 3 § a SoL ska socialnämnden se till att det finns rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom den sociala barn- och
ungdomsvården. I regeringens proposition 2012:13 uttrycks att detta särskilt gäller
barn i samhällsvård. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter (SOSFS 2012:11) som
ålägger socialnämnden att ta fram rutiner hur vården av barn och unga ska planeras
och följas för att missförhållanden ska upptäckas i ett tidigt skede. Familjehemsplacerade barn omfattas av följande målgrupper ”barn som vistas i familjehem
antingen med stöd av beslut om vård enligt SoL, LSS eller LVU eller genom ett
medgivande om privatplacering enligt SoL (6 kap. 6 § 1 st SoL)”.
Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun beslutade 2016-06-23 (VON § 89) att
anta riktlinjer gällande familjehemsvård. Riktlinjerna är baserade på gällande lagar
och tanken är att de ska bidra till att beslut som fattas av olika handläggare ska bli
likvärdiga. Tanken är att de även ska användas i Bengtsfors, Dals-Ed samt Melleruds
kommun. Riktlinjerna innefattar även målgruppen ”ensamkommande barn”.
Förslag till beslut är att anta riktlinjer gällande familjehemsvård. Se Riktlinjer
familjehemsvård samt Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättningar samt sociala
förmåner för familjehem.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinjer gällande familjehemsvård enligt skrivelser Riktlinjer
familjehemsvård samt Riktlinjer för arvode och omkostnadsersättningar samt sociala
förmåner för familjehem antagna i Åmåls kommun 2016-06-23 (VON § 89).

Expedierad: Åmåls kommun, Bengtsfors kommun, Melleruds kommun
IFO
LSS

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 67
Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan)
- Avseende förskola inom del av fastigheten, Dnr 2016-000085.214
På ovanstående detaljplan har det efter omarbetning gjorts ett tillägg till plankartan
samt planbeskrivning. Eventuella synpunkter på planförslaget framförs skriftligen till
Plan- och byggnadsnämnden senast 19 augusti 2016.
Syftet med planändringen är att till skapa byggrätt för förskola inom området som i
underliggande detaljplan är avsatt för skola samt bostäder. Planförslaget översänds för
samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § (PBL 2010:900 med lydelse efter 201501-01). Om planförslaget godkänns av samrådskretsen så kan förfarandet förenklas
enligt så kallat begränsat förfarande.
Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggkontoret samt på kommunens
hemsida: www.dalsed.se.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inga synpunkter på ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm
(Tavlan) i Ed, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323).

Expedierad: Plan- och byggkontoret
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Justerandes signatur ………………………..
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SN § 68
Övriga frågor, Dnr 2016-000004.700
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) frågade hur arbetet med POSOMgruppen
fortgår. Förvaltningschefen informerar att frågan har lyfts i kommunens
ledningsgrupp, ett uppdrag ligger hos vederbörande att se över organisation och
resurspersoner.
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) informerar nämnden om att det har kommit till
hennes kännedom att bilburen hemtjänstpersonal inte alltid respekterar
hastighetsbegränsingar. Förvaltningschefen tar med sig frågan till ansvarig chef.
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) efterfrågar tydliggörande kring riktlinjer
angående färdtjänst/riksfärdtjänst. Hon efterfrågar även hur förvaltningen hanterar
vikarie när ordinarie handläggare är borta. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över
aktuella riktlinjer.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 69
Meddelande, Dnr 9671
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – juni & juli 2016
Hemvård – juni 2016
Beläggningsstatistik Hagalid – juni & juli 2016

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2016-07-01 & 2016-08-16

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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