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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-02-15

§ 20
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Protokoll KF 2011-01-31 § 9, ny överförmyndare Håkan Unneberg

-

Protokoll KF 2011-01-31 §13, information om Årjängsmodellen

-

Protokoll KSAU 2011-01-25 §4, lägesrapport Årjängsmodellen

-

Lediga platser korttid, demensboende samt särskilt boende

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr 19.11.70

Presentation av socialförvaltningens verksamheter
Avdelningschef Lars-Göran Larsson presenterar, tillsammans med socialsekreterarna Böret Persson och Kristina Molin, hemterapeut Gunnel Jacobsson
samt assistent Margaretha Norsell, de verksamheter som handläggs inom individoch familjeomsorgen, IFO.
Individ- och familjeomsorgen arbetar med människor i många olika situationer i
livet. De huvudsakliga områdena är: Stöd vid barn- och ungdomsproblematik,
anmälningar om barn som far illa, ekonomiskt bistånd till personer som inte klarar
sin försörjning, familjerådgivning, hjälp i familjerättsliga frågor, adoptionsutredningar, fastställande av faderskap, råd och stöd till personer med missbruksproblem, budgetrådgivning- och skuldsanering samt medling när unga personer
som begått brott och brottsutsatta möts för samtal.
Kommunens flyktingmottagning bedrivs inom individ- och familjeomsorgen.
Familjecentralen har barnavårdscentral och ungdomsmottagning, och drivs genom
samarbete med barn- och utbildningsnämnden och landstinget.
Familjerådgivningen och Kvinnojouren drivs i samarbete med Arvika kommun.
Socialnämndens ledamöter gavs tillfälle till frågestund. Bland annat berördes
praktiska frågor kring kommunens geografiska läge med gränsen till Norge samt
frågor om hot och våld inom socialnämndens och -förvaltningens verksamhet.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens ordförande tackade för den intressanta informationen.

Kopia till
Socialchef
Avd chef

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr 12.10.70

Ekonomirapport
Förvaltningsekonom Caisa Andersson redovisar en sammanställning över
socialnämndens bokslut 2010. Resultatet slutar på -6 446 000 totalt, vilket
stämmer överens med prognoserna från fjolåret.
Kostnaderna för hemtjänst har överstigit budget med 2,8 milj kronor, eftersom
omstruktureringen gav effekt först i maj månad. Kontot för elevhemsboende inom
LSS samt kostnader för personlig assistent visar en ökande trend.
Kostnader för institutionsvård för barn och unga och för skyddat boende har ökat
och överstiger budget. Kostnader för socialbidrag/ försörjningsstöd ökade under
slutet av året. Flyktingverksamheten har gett ett överskott som förs över till 2011.
Socialnämndens ram har utökats med 4,5 milj kr för 2011.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av ekonomirapporten, som läggs till handlingarna.

Kopia till
Ek avd

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 97.10.72

Gångbro/gångväg till Töcksfors köpcenter
Områdeschefen för hemtjänsten har i skrivelse till kommunstyrelsen pekat på
problem med att äldre personer går över och längs med E18 till köpcentret i
Töcksfors.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett socialnämnden i uppdrag att se över
möjligheterna att organisera handlingsturer för de boende i centrala Töcksfors,
som idag har svårt att själva införskaffa dagligvaror.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-02-01 § 19
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Med hänvisning till 1 kap § 1 och 4 kap §1 socialtjänstlagen anser socialnämnden
att de beskrivna omständigheterna i ärendet inte faller inom nämndens verksamhetsområde.

Kopia till
KS
Socialchef
Områdeschef

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 9.11.72

Omfördelning av budgeterade investeringsmedel för gruppboende
Kommunfullmäktige har för 2011 beslutat om att 50 tkr av socialnämndens
investeringsbudget ska läggas på kommunens gruppboenden. Behov av nyinvesteringar i form av möbler till Dagcenter finns, men inga medel är
budgeterade.
En omfördelning föreslås med följande fördelning av de 50 tkr som är
budgeterade:
20,0 tkr
12,5 tkr
12,5 tkr
5,0 tkr

Dagcenter
Gruppboende Blomsterv
Gruppboende Västanås
Särskilt anpassad bostad Nyponv

8194*5254
8191*5252
8193*5252
8192*5252

Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-02-01 § 21
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner omfördelning av investeringsbudget enligt förslag.

Kopia till
Ek avd
Socialchef
Områdeschef

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr 90.10.72

Flytt av verksamheter - ombyggnation på Kvarnåsen
Arbetsutskottet har berett frågan om planerad flytt av verksamheter från
Silbodalshemmet vid sammanträden 2011-01-19, 2011-01-24, gjort rundvandring
i lokalerna, beräknat vissa kostnader och har därefter presenterat förslag till
socialnämnden vid sammanträdet 2011-01-25.
För att processen nu ska kunna gå vidare måste socialnämnden fatta nödvändiga
beslut om åtgärder.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-02-01 § 22
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. Socialnämnden beslutar att genomföra ombyggnation i Hälsans korridor och
där inrätta åtta platser för särskilt boende.
2. Underlag ska tas fram till ombyggnad av terapilokalerna i våningen under
Hälsans korridor till nio korttidsplatser.
3. Alternativ till befintliga terapilokaler på Kvarnåsen ska föreslås.
4. Socialnämnden beslutar att bottenplanet under Älvgården byggs om för att
inrymma rehabverksamheten.
5. Hyresförhandlingar med Årjängs Bostads AB inleds.
6. Antalet korttidsplatser i kommunen kommer fr o m 1 juli 2012 att minskas
från 20 till 15. Antal platser totalt i kommunen blir då 148 st.

Kopia till
Socialchef
KS

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Regler för inkallande av ersättare
Gällande regler och ordning för inkallande av ersättare till socialnämndens
sammanträden gås igenom.
Ersättare i socialnämnden och arbetsutskottet har rätt att delta vid socialnämndens, men inte i arbetsutskottets sammanträden.
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

