DALS-EDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 28 februari 2017 kl 08:30 – 12:30

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Eva A Johansson (C )
Lena Zakariasson (S) ersättare för 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
Kristina Lignell, tf enhetschef hemtjänsten &
Maria Fryckberg, enhetschef hemtjänsten § 15

Justerande

Yvonne Simonsson

Plats och tid
för justering

Socialkontoret tisdagen 28 februari 2017

Paragrafer

10 - 19

Underskrifter
Sekreterare

___________________________

Ordförande

___________________________

Justerande

___________________________

ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat
2017-02-28
Sammanträde:
Anslaget sätts upp: 2017-02-28
2017-03-21
Anslaget tas ned:

Tillkännages genom anslag.

___________________________
Underskrift

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 10
Godkännande av dagordning, val av justerare och tid för justering, Dnr 10028
Förslag till dagordning föreligger:
§ 11 Bokslut 2016
§ 12 Budgetuppföljning 2017
§ 13 Internkontrollplan 2016
§ 14 Internkontrollplan 2017
§ 15 Socialnämndens verksamhetsbesök 2017 – hemtjänsten
§ 16 Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021
§ 17 Verksamhetsplan 2017 och budget för 2017 – 2019 Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Meddelande

Socialnämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
2(11)

Dals-Eds kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 11
Bokslut 2016, Dnr 2017-000005.041
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
År 2016 års driftbudget för socialförvaltningen uppgick sammanlagt till 111,082 mkr
kronor. Förvaltningens olika verksamheter har gjort ett gediget arbete med att hålla
nere kostnaderna och de flesta redovisar ett bättre resultat än vad som tidigare
befarats. Den verkliga avvikelsen mot budget blev 1,043 miljoner kronor. Orsaken till
positiv avvikelse är bland annat ökade intäkter genom statsbidrag.
Socialförvaltningens samtliga enhetschefer har inkommit med verksamhetsberättelser
för år 2016 som är sammanställd i skrivelsen Årsbokslut 2016 – nämnd/styrelse samt
verksamheter Socialnämnden datumstämplad 2017-02-21.

Socialnämndens beslut
Ställer sig bakom skrivelse Årsbokslut 2016 – nämnd/styrelse samt verksamheter
Socialnämnden datumstämplad 2017-02-21.

Denna paragraf är omedelbart justerad.

Expedierad: KSAU
Förvaltningschef

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 12
Budgetuppföljning 2017, Dnr 2017-000002.042
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Budgetuppföljning för januari månad är en presentation av hur förvaltningens slutliga
budget för 2017 blev. Se tjänsteskrivelse Budgetuppföljning 1701 daterad 2017-02-22.
Socialförvaltningen ser än så länge inga större avvikelser gällande nämndens budget.
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 Budgetuppföljning 1701 daterad
2017-02-22.

Denna paragraf är omedelbart justerad.

Expedierad: KS för kännedom

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 13
Intern kontrollplan 2016, Dnr 2015-000151.700
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt och förvaltningschef
Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en
särskild plan för uppföljning av intern kontroll (internkontrollplan). Som underlag för
beslut av internkontrollplan år 2016 finns förvaltningens sammanställning över det
gångna årets internkontrollarbete. Se tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2016 –
kvartal 4 helår daterad 2017-02-22.
Förslag till beslut är att socialnämnden antar förvaltningens sammanställning över
det gångna årets internkontrollarbete enligt tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2016 –
kvartal 4 helår daterad 2017-02-22.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2016 – kvartal 4
helår daterad 2017-02-22.

Denna paragraf är omedelbart justerad.

Expedierad: SN ledningsgrupp
KS

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 14
Intern kontrollplan 2017, Dnr 2017-000022.700
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt och förvaltningschef
Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi - att säkerställa att
lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Regler för intern kontroll
finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente för intern kontroll. Enligt
kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en skyldighet att styra och
löpande följa upp den interna kontrollen, men även en möjlighet att utöva tillsyn och
utvärdera det interna kontrollsystemet.
Förslag till innevarande år föreligger, se tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017
Socialnämnden daterad 2017-02-23.
Förslag till beslut är att socialnämnden godkänner den framtagna rapporten för
internkontrollplan år 2017.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2017, se tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2017 Socialnämnden daterad 2017-02-23.
Uppdrar till förvaltningschef att arbeta vidare med Internkontrollplan 2017 för att få
den att överensstämma med nuvarande verksamhet.
Ärendet kommer att återupptas på maj månads nämndsmöte.

Denna paragraf är omedelbart justerad.

Expedierad: KS

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 15
Socialnämndens verksamhetsbesök 2017, Dnr 2016-000102.700
Tf enhetschef för hemtjänsten, Kristina Lignell samt nuvarande enhetschef för
hemtjänsten Maria Fryckberg, föredrar ärendet muntligt.
Hemtjänstens arbetsuppgifter är att förstärka och komplettera kommuninvånarnas
egna möjligheter för att kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. De insatser
hemtjänsten tillhandahåller utgår från individens behov. Insatserna kan variera från
enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad.
Personalen i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden. Verksamheten är
indelad i fyra grupper fördelade inom olika områden; Grupp 1 – centrum, Grupp 2 –
landsbygden samt Äng, Demensgruppen samt Nössemark.
Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av
sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kan ansöka om
trygghetslarm och hemtjänst genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.
Personalen i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden.

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

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 16
Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021,
Dnr 2017-000028.700
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Kommunfullmäktige (KF) gav kommunstyrelsen (KS) i uppdrag 2015-08-26 att
arbeta med en långsiktig plan för hållbar ekonomi och verksamhet 2021. Innan KF tar
beslut om att fastställa planen lämnas remissutkast över till samtliga nämnder inom
kommunen för möjlighet att yttra sig innan 1 mars 2017.
Bakgrunden till beslutet var svårigheter att få budget i balans inför år 2016 samt
fortsatt stora anpassningsbehov i planen för åren 2017 – 2018. Kommunens
verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Detta innebär att
kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella
målen uppnås.
En tjänsteskrivelse från kommunchefen föreligger med slutsatser från förarbete med
hjälp av SKL där den ekonomiska analysen omfattande åren 2016 – 2021 pekar mot
ökande underskott på flera miljoner vid oförändrad verksamhet. Bedömning görs att
det kommer krävas en större omställning i kommunens sätt att styra, leda och bedriva
verksamhet – vilket i sin tur ställer krav på en långsiktig förändringsprocess. För
detaljerad information se tjänsteskrivelse Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och
verksamhet daterad 2017-01-20.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inget att erinra.

Denna paragraf är omedelbart justerad.

Expedierad: KS

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 17
Verksamhetsplan 2017 och budget för 2017-2019 Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng, Dnr 2017-000011.700
Verksamhetsplan och budget för 2017 har inkommit till nämnden från
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ för år 2017.
Förbundet har som målsättning att fortsätta ha fokus på långsiktighet och att utveckla
mer integrerad samverkan. Inriktningen under år 2017 är att fortsätta utveckla
samverkan genom finansiering av; integrerad samverkan, insatser för att motverka
långtidssjukskrivningar samt kompletterande arbetsmarknad och praktikstöd.
Förbundet kommer att ha fortsatt fokus på långsiktighet och att utveckla mer
integrerad samverkan. För detaljerad information se Verksamhetsplan 2017 och
budget för 2017-2019 Samordnings-förbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng antagen av Samordningsförbundet 2016-11-28.

Förslag till beslut är att nämnden godkänner upprättat verksamhetsplan och budget
för 2017 för Samordningsförbundet BÅD-ESÅ.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar föreliggande verksamhetsplan och budget för år 2017
Verksamhetsplan 2017 och budget för 2017-2019 Samordnings-förbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng antagen av Samordningsförbundet 2016-11-28.

Expedierad: Samordningsförbundet
KF för kännedom
AME

Ordförandes signatur……………………….

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

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

SN § 18
Övriga frågor, Dnr 2017-000004.700
Socialnämndens ordförande föreslår att en dialog med kommunstyrelsens ordförande
ska initieras angående finansiering gällande tillsyn rökfria skolgårdar, då en
tillsynsavgift inte kan tas ut mot FOKUSnämnden. Nämnden uppdrar till
socialnämndens ordförande att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens arbetsutskott i frågan.
Nämnden lyfter frågan kring nedsättning av hyra för dubbla boendekostnader vid
inflyttning på särskilt boende (SÄBO) - Avgifter 2017. Nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att inkomma med förslag om hur ansökan samt vilka kriterier för hur ansökan
ska se ut. Nämnden kommer att återuppta frågan på nästkommande nämndsmöte i
mars.
Nämndsledamot Monica Sandström (S) lyfter frågan kring dagverksamheter ute i
förvaltningens verksamheter.
I samband med ärende ”Strategi för långsiktig hållbar ekonomi och verksamhet 2021”
(SN § 16) presenterade sig kommunens nytillträdde digitaliseringsstrateg Anders
Wockatz.

Expedierad: KS info
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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SN § 19
Meddelande, Dnr 10029
Statistik
Individ- och familjeomsorgen – januari 2017
Beläggningsstatistik Hagalid – januari 2017

Rapport
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –
2017-02-07

Övrigt

Ordförandes signatur……………………….

Justerandes signatur ………………………..
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