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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-01-25

§8
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2010-11-19

-

Beslut från Migrationsverket 2010-12-06

-

Slutrapport Årjängs kommun / studiecirkel normbrytande beteende

-

Lediga platser korttid, demensboende, särskilda boenden

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-01-25

§9

Dnr 81.10.70

Information om kommunens flyktingmottagande
Avdelningschef Lars-Göran Larsson, integrationssamordnarna Maria Svala och
Agneta Hansemark informerar om kommunens flyktingmottagande.
Årjängs kommun har haft avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande
sedan 2007 och har fram till 2010 tagit emot totalt 62 personer med permanent
uppehållstillstånd.
De nyanlända erbjuds bostad, svenskundervisning (SFI) och introduktion i
samhället. De vuxna i arbetsför ålder hänvisas till arbetsmarknaden och barn
skrivs in i skola/barnomsorg. SFI och yrkesinriktad praktik har erbjudits via
Baggiums praktiska skola samt Komvux, och samhällsorientering erbjuds via
Vuxenskolan. Arbetsmarknad och föreningsliv på orten har visat en positiv
inställning till att ta emot flyktingar och erbjuda praktikplatser. SFI kan nu också
erbjudas på kvällstid, vilket innebär att redan yrkesverksamma kan ta del av
svenskundervisning.
Målsättningen är att 80% av de nyanlända i yrkesverksam ålder ska vara
självförsörjande inom 2 år.
En ny reform från 2010-12-01 innebär att Arbetsförmedlingen ska ansvara för
etablering på arbetsmarknaden och Försäkringskassan ska betala ut
etableringsstöd i 2 år efter mottagandet, därefter har kommunen ansvar för
utbetalning av försörjningsstöd.
Avtalet med Migrationsverket innebär att kommunen får en grundersättning med
532.000 per år, som täcker personalkostnader, samt en summa för varje nyanländ
per år, som även ska täcka försörjnings- och integrationskostnader.
Kommunen har ännu inte tagit emot ensamkommande flyktingbarn men socialnämnden har rekommenderat kommunstyrelsen att teckna avtal om det.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackade för informationen. Det är viktigt att kommunen följer upp
kontakterna med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att de nya
direktiven följs och fungerar.
Kopia till
Avd chef
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-01-25

§ 10

Dnr 104.10.74

Ersättningsnivåer för utbildning av nyanlända flyktingar
Årjängs kommun har träffat avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande
av flyktingar, sammanlagt 20 personer, barn och vuxna, per år. Migrationsverket
ger kommunen ersättning i form av bidrag som utbetalas, bl a till socialförvaltningen.
Förslag föreligger att av bidraget ska från 1 februari 2011 ersättning utbetalas till
barn- och utbildningsnämnden enligt följande:
10 000 kr per barn som börjar i förskolan. Ersättningen avser kostnad för tolk,
introduktion och integrering av barn i verksamheten (engångsbelopp).
20 000 kr per elev som börjar på grundskola eller gymnasium. Ersättningen avser
kostnad för tolk, svenskspråkundervisning och introduktion och integrering i
undervisningen (engångsbelopp).
15 000 kr per elev och termin för de två första terminerna på SFI (svenska för
invandrare) samt 10 000 kr för termin tre på SFI.
Om elev avslutar påbörjad undervisning redan inom två månader utbetalas hälften
av ovanstående belopp.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-01-19 § 8
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden fastställer föreslagna ersättningsbelopp, som gäller från 1 februari
2011.

Kopia till
Avd chef
Ek avd

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 18.11.70

Information om jävsregler
Avdelningschef Lars-Göran Larsson informerade om jäv och jävsregler för
förtroendevalda i socialnämnden. Jävsreglerna syftar till att garantera att ärenden
handläggs på ett objektivt sätt. Den som är jävig i ett ärende får inte delta i eller
närvara vid handläggningen av ärendet och får inte heller fatta beslut i ett ärende.
I socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunallagens (KL) regler om jäv ska
tillämpas. Dessa finns i 6 kap. 24-27 § i kommunallagen.
Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv: En förtroendevald eller anställd är jävig
om saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon,
eller annan närstående såsom exmake eller svåger/svägerska, och där ärendets
utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för honom själv eller
någon närstående.
Ställföreträdarjäv avser om man fungerar som förmyndare, förvaltare eller god
man för någon som saken angår, som kan dra nytta eller skada av ärendets utgång.
Förmyndare, förvaltare och god man är alltså jäviga.
Ombuds- eller biträdesjäv kan föreligga om den som fört talan som ombud eller
mot ersättning har biträtt någon i ett ärende.
Delikatessjäv är en s k generalklausul. En förtroendevald eller tjänsteman är jävig
vid handläggning av ett ärende om det i finns någon omständighet som kan rubba
hans förtroende som opartisk i ärendet, exempelvis vänskap / ovänskap eller något
beroendeförhållande.
Socialnämndens beslut
Nämndens ledamöter tar del av informationen.

Kopia till
Avd chef
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 90.10.72

Flytt av verksamheter
Arbetsutskottet har behandlat frågan om planerad flytt av verksamheter från
Silbodalshemmet vid extra sammanträden 2010-01-19 och 2011-01-24.
Arbetsutskottet har beslutat föreslå följande:
-

Rehab-teamet får i uppgift att skissa på hur deras verksamhet kan inrymmas i
f d Oasen.

-

Ombyggnation av ”Hälsans korridor” enl. tidigare förslag från 1994 anses
vara bra.

-

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden äskar medel till förstudie för
ombyggnad av nuvarande terapilokaler till korttidsboende, så att en arkitekt
kan ta fram nya ritningsförslag.

-

Förslag till var och hur terapiverksamheten ska bedrivas ska tas fram.

-

En avstämning ska göras med köket på Kvarnåsen så att tillräcklig kapacitet
finns för fler boende.

-

Matsalen på Silbodalshemmet kan upphöra för kommunens del.

Socialnämndens beslut
Socialnämndens arbetsutskott fortsätter att bereda ärendet. Beslut om antal platser
i särskilt boende och korttidsplatser i kommunen kommer att behandlas separat.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-01-25

§ 13

Dnr 98.10.70

Reviderat reglemente för Tillgänglighetsrådet
Med anledning av namnändring på det kommunala Handikapprådet till
Tillgänglighetsrådet föreslås revideringar i rådets reglemente. Ändringen avser
endast rådets namn.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-01-19 § 9
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner revidering i Tillgänglighetsrådets reglemente,
avseende rådets namn.

Kopia till
Tillgänglighetsrådet
Socialchef
Sekreterare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 8
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Socialnämnden

2011-01-25

§ 14

Dnr 1.11.70

Attestlista
På grund av förändringar i socialnämndens organisation från och med årsskiftet
2011 har ett förslag till attestlista från 2011-01-01 arbetats fram.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-01-19 § 10
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Attestlistan för socialnämndens drift från och med 2011-01-01 godkänns.

Kopia till
Socialchef
Ek. avd

Utdragsbestyrkande
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2011-01-25

§ 15

Dnr 2.11.70

Delegationslista för socialförvaltningens verksamhet
På grund av ny organisation inom socialnämndens verksamhet från 1 januari 2011
har ett förslag till ny delegationsordning framarbetats.
Förändringarna avser i första hand verksamheten inom LSS.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-01-19 § 11
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Delegationslista för socialnämnden från och med 2011-01-01 godkänns.

Kopia till
Socialchef
Avd chefer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 16
Information om socialnämndens organisation
Socialchef May Hansson lämnade en information om den politiska nämndorganisationen för Årjängs kommun samt förvaltningsorganisationen inom
socialnämnden och dess funktioner.
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 61.10.72

Information om synpunktsrapportering
Socialchef May Hansson rapporterade om synpunktshanteringen. Synpunkter som
inkommer sammanställs och rapporteras som regel en gång varje kvartal.
Två synpunker har inkommit under perioden september – december månad 2010.
Blanketter för att lämna synpunkter finns tillgängliga hos områdescheferna och på
socialförvaltningens kontor.
Socialnämndens beslut
Avvikelserapportering och synpunktsrapportering ska lämnas till socialnämnden
en gång varje kvartal.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande

