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Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-15

SN § 91
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 9821
Förslag till dagordning föreligger:
§ 92 Budgetuppföljning 2016
§ 93 Budget och mål 2017, plan 2018-2019
§ 94 mål och uppdrag Familjegruppen
§ 95 Förslag till revidering av vägledande bestämmelser för boendekostnader
§ 96 Möjlighet att begära omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut av
ensamkommande barn
§ 97 Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 – anhörigstöd & Linden
§ 98 Övriga frågor
§ 99 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 92
Budgetuppföljning 2016, Dnr 2016-000003.042
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Budgetuppföljning för oktober månad påvisar ett underskott på drygt 1,3 mkr.
Prognosen för socialförvaltningens olika verksamheter visar på såväl över som
underskott. Sammantaget inom förvaltningen beräknas ett underskott på ca 1,3 mkr.
Socialförvaltningen ser en svag positiv utveckling gällande nuvarande underskott.
Socialförvaltningen har fokuserat på kvalitetsutveckling och att uppnå budget i balans,
arbetet har ställt stora krav på hela organisationen. Alla medarbetare och chefer har
bidragit till många positiva och kvalitetshöjande insatser inom organisationen.

Socialnämndens beslut
Tar del av muntlig och skriftlig information och tackar för den.
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Prognos 201610 socialförvaltningen
daterad 2016-11-15.

Expedierad: KS för kännedom
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SN § 93
Budget och mål 2017, plan 2018-2019, Dnr 2016-000047.041
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Framtagande av mål för kommunens samtliga nämnder är ett led i utvecklingen av
kommunens styrmodell som bland annat syftar till att förtydliga det politiska
uppdraget och dess styrning av förvaltningen.
Ramen för socialnämnden 2017 är 111,798 mkr. När det gäller förvaltningens
fördelning av ramen så har vi fått utgå från att vi måste täcka de kostnader som vi inte
kan avstå ifrån, äskade och föreslagna offensiva satsningar har nästan uteslutande fått
vänta till kommande år. När det gäller ombyggnationen av äldreboendet så förväntar
vi oss att inga ökade kostnader kommer att drabba oss under 2017, detta är dock något
som vi måste ta hänsyn till kommande års budgetarbete. Se tjänsteskrivelse Budget
2017 Sammanställning av de ekonomiska förutsättningarna daterad 2016-11-14.

Socialnämndens beslut
Tagit del av redovisningen och ställer sig bakom tjänsteskrivelse Budget 2017
Sammanställning av de ekonomiska förutsättningarna daterad 2016-11-14.
I enlighet med redovisad sammanställning av förvaltningens ekonomiska
förutsättningar inför 2017 på dagens nämndsmöte, fattar socialnämnden beslut om att
delegera till arbetsutskottet (SNAU) att fatta beslut på kommande arbetsutskottets
möte i december om att överlämna detaljbudget 2017 till kommunstyrelsen (KS).
Uppdrar till förvaltningschef att återkomma med färdigt beslutsförslag för
detaljbudget 2017 till nästkommande nämndsmöte i december.

Expedierad: KS
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Justerandes signatur ………………………..
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SN § 94
Mål och uppdrag Familjegruppen, Dnr 2016-000110.750
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
I individ- och familjeomsorgen (IFO) ingår ett arbetsteam bestående av två
socialpedagoger som främst arbetar med barn- och familjestöd.
I kartläggningen av ”familjegruppens uppdrag” framkommer det att det
möjligen är otydligt vad som är gruppens uppdrag och uttalade mål. Det
framkommer även en svårighet och avsaknad av uppföljning av verksamheten.
Frågan är vad det finns för möjligheter att utvärdera huruvida insatserna leder
till effektivt arbete, både ur individens och kommunens perspektiv.
Socialnämndens ansvar är att tydliggöra VAD förvaltningens verksamheter ska
arbeta mot genom en tydlig målsättning. Socialnämndens viljeinriktning är att
verksamheterna arbetar mot uttalade målsättningar och metoder för att utvärdera
dess effekt.
Förslag till beslut är att Familjegruppen ska införliva socialnämndens mål för
familjegruppens verksamhet och att resultaten redovisas i kommunens ordinarie
resultatredovisningar. Biståndsbedömda beslut ska prioriteras före allmänt inriktade
insatser. Se tjänsteskrivelse Socialnämndens översyn Familjegruppens uppdrag
daterad 2016-11-15.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Familjegruppen ska införliva socialnämndens mål för
familjegruppens verksamhet och att resultaten redovisas i kommunens ordinarie
resultatredovisningar. Biståndsbedömda beslut ska prioriteras före allmänt inriktade
insatser. Socialnämndens mål är att:
 Familjegruppen förebygger uppkomst av en problematisk livssituation genom
allmänt inriktade insatser i familjecentralens regi.
 Familjegruppen förebygger en fortskridande problematisk utveckling hos
barn/ungdom/individer/familjer genom bistånd enligt socialtjänstlagen.
 Familjegruppens insatser minskar behovet av placering på externa
institutioner, målsättning är att kommunens kostnader för placering på
institution ska ligga under liknande kommuner och riksgenomsnittet.

Expedierad: IFO
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SN § 95
Förslag till revidering av vägledande bestämmelser för boendekostnader,
Dnr 2016-000114.750
Enhetschef IFO Reine Dahlman föredrar ärendet skriftligt.
Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en
låg-inkomsttagare i respektive kommun normalt har råd att kosta på sig. Kostnaden
bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större
bostadsföretag på orten.
Senast socialnämnden fastställde högsta godtagbara boendekostnader vid bedömning
av rätten till ekonomiskt bistånd var oktober 2013. Hyrorna hos bland annat Edshus
AB har sedan dess höjts med genomsnitt 3,7 % - enligt inhämtade uppgifter.
Bedömningen är att det finns skäl för socialnämnden att revidera beloppen för olika
hushållstyper.
Förslag till beslut är att socialnämnden reviderar beloppen för olika hushållstyper
enligt tjänsteskrivelse Förslag till revidering av vägledande bestämmelser för
boendekostnader datumstämplad 2016-10-21.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Förslag till revidering av
vägledande bestämmelser för boendekostnader datumstämplad 2016-10-21 och
beslutar att det ska gälla från och med 2017-01-01.

Expedierad: Enhetschef IFO, Reine Dahlman
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SN § 96
Möjlighet att begära omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut av
ensamkommande barn, Dnr 2016-000111.750
Enhetschef för Ensamkommande barn (EKB) Sandra Jillnevik föredrar ärendet
skriftligt.
Migrationsverket har vid flera tillfällen anvisat personer som den mottagande
kommunen anser är vuxna. SKL har därför fört en dialog med Migrationsverket om
och i så fall hur det är möjligt för Migrationsverket att ompröva beslutet om
anvisning. En sökande som registreras som under 18 år anvisas av Migrationsverket
till en kommun och kommunen är då skyldig att anordna ett boende. En vuxen
asylsökande däremot ska erbjudas plats på Migrationsverkets anläggningsboende.
För att socialnämnden ska kunna begära en omprövning av en anvisning krävs att det
finns ett underlag som pekar på att den anvisade personen är över 18 år. Exempel på
sådana indikationer skulle kunna vara den anvisades egna utsagor om; fru/man och
barn i hemlandet, identitetshandlingar som visar att den anvisade är äldre än vad
Migrationsverket registrerat, identitetshandlingar i annat land och så vidare.
Förslag till beslut är att socialnämndens arbetsutskott beslutar att i delegationsordningen föra in en punkt som anger att utskottet fattar beslut i frågan huruvida en
anvisning ska begäras omprövad eller ej. Se tjänsteskrivelse Möjlighet att begära
omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut av ensamkommande barn daterad
2016-10-12.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att i delegationsordningen föra in en punkt som anger att
utskottet fattar beslut i frågan huruvida en anvisning ska begäras omprövad eller ej.
Lägga till följande typ av ärenden i Socialförvaltningens delegationsordning:
Beslut att hos Migrationsverket begära omprövning av anvisningsbeslut gällande
ensamkommande barn och ungdomar. Lagrum: 3 § LMA och 10 kapitlet 2 § OSL.
Expedierad: Enhetschef EKB, Sandra Jillnevik
Enhetschef IFO, Reine Dahlman
KS & FOKUS för kännedom
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SN § 97
Socialnämndens verksamhetsbesök 2016 – anhörigstöd & Linden,
Dnr 2016-000002.700
Tf enhetschef för hemtjänsten Kristina Lignell samt Lindens värdinna Carina Hjelm
föredrar ärendet muntligt.
Kommunens trygghetsboende Linden är ett boende för personer fyllda 75 år och äldre.
Linden inrymmer 26 lägenheter i storleken 1 rum o kök (12 st) eller 2 rum och kök
(14 st). De inneboende på Linden har tillgång till en värdinna vissa tider på dygnet.
Värdinnan håller i gemensamma aktiviteter som bland annat; daglig fika kl 10:30 från
måndag till fredag, tisdagar och torsdagar är det gymnastik, onsdagar är det gudstjänst
alternativt bingo. Det är viktigt att påpeka att dessa aktiviteter är helt frivilligt bland
de som är boende på Linden.
När man vårdar en anhörig är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen
tid. Ibland kan man behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som har
uppstått eller bara vara för sig själv, utan ansvar, om så bara för en liten stund. Varje
kommun har enligt socialtjänstlagen skyldighet att erbjuda anhörigstöd för
personer som vårdar eller hjälper närstående som är långvarigt sjuk, äldre
eller har funktionshinder. Hur kommunen utformar eller organiserar sitt
stöd kan se olika ut, men grunden är att anhöriga ska bli erbjudna ett stöd
som underlättar för den anhörige i hans eller hennes situation.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen från verksamhetsansvarig och lägger den till
handlingarna.
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SN § 98
Övriga frågor, Dnr 2016-000004.700
Ärendet utgår.
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SN § 99
Meddelande, Dnr 9822
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – oktober 2016
Beläggningsstatistik Hagalid – oktober 2016

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2016-11-03

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….
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