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§ 43
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Lediga platser särskilt boende, korttidsboende, demensboende
Protokoll Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2011-02-25, 2011-03-18
Protokoll Pensionärsrådet 2011-03-18
Protokoll Tillgänglighetsrådet 2011-03-08
Protokoll KF §18 2011-03-28 Granskning av äldres läkemedelsanvändning
Protokoll KSAU §68 2011-03-22 Gångbro/gångväg till Töcksfors köpcenter
Inbjudan från Länsstyrelsen till kommunerna att ansöka om medel för att
stödja våldsutsatta kvinnor och barn, samt förebyggande insatser gällande våld
och förtryck i hederns namn

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 19.11.70

Presentation av socialförvaltningens verksamheter
Områdescheferna Helen Låbbman och Malin Eklund presenterade kommunens
hemtjänstverksamhet.
Hemtjänsten har 73 medarbetare anställda med sysselsättningsgrader som varierar
mellan 75-100%. Verksamheten är geografiskt uppdelad i tre områden med 20-21
personal i varje område. En nattpatrull, med upptagningsområde i hela
kommunen, sysselsätter nio personer, varav tre tjänstgör varje natt mellan kl
22.00-08.00 med stöd av en distriktssköterska.
Planering av hemtjänstinsatser administreras centralt med planeringsverktyget
Laps Care. Två personer arbetar heltid med planering och vikarierekrytering.
Varje område har sedan omorganisationen 2010 sin bas i tätorterna Årjäng och
Töcksfors, varifrån hemtjänstpersonalens tjänstgöring utgår.
Hemtjänsten verkställer biståndsbedömarnas myndighetsbeslut för mellan 220230 vårdtagare. Av bedömda insatser är 80% enligt socialtjänstlagen (SoL) och
20% hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Insatser enligt socialtjänstlagen är bl a personlig omvårdnad, städning, tvätt,
matlagning eller hemkörning av färdiglagad mat, inköp, trygghetslarm och
ledsagarservice. Ansvarig sjuksköterska delegerar insatser till hemtjänsten enligt
hälso- och sjukvårdslagen såsom medicinering, omläggning m m.
Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt, med syfte att genom träning
bibehålla den förmåga som hjälptagaren har.
Hemtjänsten ombesörjer också insatser hos andra än äldre vårdtagare, exempelvis
inom LSS och socialpsykiatrin.
Frågor som ofta diskuteras på hemtjänstens arbetsplatsträffar är värdegrunds-, etik
och bemötandefrågor. Satsningar görs också på utbildning i dessa frågor.
Socialnämndens beslut
Ledamöterna gavs tillfälle att ställa frågor till områdescheferna, bl a om körtider,
leasingbilar, arbetskläder, språkfrågor och utbildningsbehov med mera.
Kopia till
Socialchef
Omr chefer
Utdragsbestyrkande
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§ 45
Ekonomi – budgetram 2012
Kommunens budgetberedning har upprättat ett förslag till preliminära ramar för
2012:
- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelsen
- Bygg- och miljönämnden

213 111 tkr
174 393 tkr
18 522 tkr
69 864 tkr
3 396 tkr

Socialnämndens prognos för 2011 på -1.900 tkr är inräknad i ramförslaget.
Socialnämndens arbetsutskott skall den 10 maj träffa budgetberedningen och
diskutera nämndens verksamhetsmål och verksamhetskonsekvenser.
Den 22 juni tas slutligt beslut i kommunfullmäktige om budgetramar för
nämnderna. Det är varje nämnd som upprättar och beslutar om sin detaljbudget.
Investeringsbudget kommer att behandlas under hösten.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Kopia till
Ek avd
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 46.11.72

Översyn av socialnämndens verksamheter
Utifrån socialnämndens mål skall all verksamhet bedrivas så att samtliga brukare
erbjuds vård och omsorg av hög kvalitet samt service, tillgänglighet och trygghet
såväl i det egna boendet som i särskilda boenden. Medinflytande och jämlikhet i
levnadsvillkor samt ett aktivt deltagande i samhällslivet skall främjas.
Alla socialnämndens verksamheter bör ses över för att utveckla arbetsmetoder
som kan leda till målen. Verksamheten har tagit fram aktiviteter som skall leda till
målen. Aktiviteter är bland annat: Samtliga inom verksamheten ska arbeta med ett
habiliterande / rehabiliterande förhållningssätt och all bemanning inom vård och
omsorg ska styras utifrån brukarens behov.
En översyn har gjorts och pågår kontinuerligt inom hemtjänsten, denna översyn
bör nu utvecklas till övriga verksamhetsområden. Då socialpsykiatrin kommer att
bli beroende av nya lokaler 2012 bör där med det snaraste startas upp en översyn
för att kartlägga behov av lokaler samt utforma och vidareutveckla dagens
befintliga verksamhet utifrån brukarnas behov.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll § 48
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialchef May Hansson får i uppdrag att göra en översyn av socialpsykiatrins
verksamhet och behov av lokaler.

Kopia till
Socialchef
Områdeschefer

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 16.11.72

Redovisning av synpunkter januari – mars 2011
Redovisning av synpunkter inkommer till socialförvaltningen som regel var tredje
månad. Sju synpunkter har inkommit under perioden januari – mars 2011:
-

Tre handlade om beröm rörande bemötande till biståndshandläggare,
rehabteam och områdeschef
Två handlade om kritik i bemötande mot distriktssköterska
Ett handlade om brister i omvårdnaden av kund hos Carema
Ett handlade om brister i hemtjänsten

Bristerna är åtgärdade.
Socialchef May Hansson redogjorde för hur synpunktshanteringen går till inom
såväl kommunens verksamhet som hos Carema.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll § 54
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden noterar informationen.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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§ 48

65.10.72

Redovisning av 2010 års stimulansmedel
Årjängs kommun har ansökt och erhållit 672 000 kr i stimulansmedel, s k
”Mariapengar”, från Socialstyrelsen. Stimulansmedlen kommer att användas till
områdena förebyggande arbete; för att reducera antalet fallolyckor för personer
över 65 år, och läkemedelsgenomgångar; för att minska utskrivning av läkemedel
utan att underbehandla.
Redovisning har skett till Socialstyrelsen i mars 2011.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll § 55
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av informationen om redovisning av 2010 års
stimulansmedel.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 29.11.72

Nationell värdegrund för äldreomsorgen
Den 1 januari 2011 trädde nya bestämmelser i socialtjänstlagen i kraft. I 5 kap 4§
SoL införs en bestämmelse som tydliggör den äldre personens ökade möjlighet till
inflytande vid genomförandet av insatser.
Genom ändringen införs en nationell värdegrund. Syftet är att tydliggöra de etiska
värden och normer som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen.
Värdegrunden ska gälla för både offentligt och enskilt driven verksamhet, och den
omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser.
Det är upp till kommunerna själva att utforma hur man ska arbeta när det gäller
tillämpningen av värdegrunden. I Årjängs kommun används idag en genomförandeplan vid planering och utförande av alla beslutade insatser enl 4 kap 1§
socialtjänstlagen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll § 57
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialchef May Hansson får i uppdrag att upprätta en värdegrund enl 5 kap 4§
SoL för äldreomsorgen i Årjängs kommun. Värdegrunden ska vara klar att
presenteras för socialnämnden i november 2011.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 29.11.72

Befogenhet att lämna kompensation till enskild
Den 1 januari 2011 infördes en ny bestämmelse i 2 kap 10 § lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter. Ändringar gjordes även i 1 kap 2 och 4 §§ samma
lag. Den nya bestämmelsen innebär i korthet att kommunerna ges befogenhet att
lämna kompensation till en enskild person när den inte fått bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) inom skälig tid eller i enlighet med beslut av socialnämnden
eller ett avgörande av en domstol. Kompensation får även lämnas när socialnämnden inte fullgjort en garanti som lämnats till personen att inom en viss tid
eller på visst sätt tillhandahålla bistånd.
Det är kommunfullmäktige som tar beslut om kommunen ska utge kompensation.
Om kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med kompensation måste
fullmäktige utse ansvarig nämnd, vilken enligt lag är kommunens socialnämnd.
Om en kommun väljer att kompensera personer för brister i utförande av biståndsinsats bör riktlinjer för tillämpningen fastställas. Den kompensation som utges kan
t ex avse ekonomisk ersättning eller nedsättning av avgiften för den aktuella
insatsen, eller erbjudande om stöds vid annan tidpunkt.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll § 58
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden i Årjängs kommun avvaktar riktlinjer från SKL och beslut i
jämförbara kommuner innan beslut tas om att lämna kompensation till enskild.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 37.11.72

Information om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre
Regeringen har avsatt medel till stöd för utveckling av kvaliteten i äldreomsorgen.
Socialdepartementet och SKL är överens om att stödja införandet av nationella
kvalitetsregister, Svenska Palliativregistret och Senior alert under en treårsperiod.
Svenska Palliativregistret avspeglar patienternas situation under den sista veckan i
livet. Senior alert är ett bedömningsinstrument för att förebygga risk för
fallskador, risk för undernäring och risk för trycksår.
Målet är att alla kommuner och landsting ska uppmuntras och ges stöd att bedriva
ett systematiskt och strukturerat förbättringsarbete riktat till sjuka äldre med stöd
av kvalitetsregistren.
Årjängs kommun har presterat och erhållit totalt 467 188 kronor för 2010. Medlen
kommer att användas för att utveckla kvalitetsarbetet i verksamheten.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll § 60
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av informationen.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig
MAS

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Övriga frågor
Vice ordförande Annika Holmstrand förslår att synpunktsfrågor rörande de
särskilda boendena även bör tas upp och diskuteras i socialnämndens
referensgrupper, som t ex Pensionärsrådet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ska ha som målsättning att främja utbytet av information mellan
socialnämnden och kommunens referensgrupper när det gäller kvalitets- och
synpunktshanteringen vid kommunens särskilda boenden.

Kopia till
Socialchef
Pensionärsrådets ordförande

Utdragsbestyrkande

