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Socialnämnden
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§ 68
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Protokoll KS 2011-06-07. Tertialrapport 2011-04-30

-

Protokoll Karlstads kommun. Länsgemensam socialjour

-

Lediga platser i särskilt boende, korttidsboende, demensboende.

-

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2011-05-20

-

KF-beslut 2011-06-22 Budget 2012 samt flerårsplan för 2013-2013

-

KF-beslut 2011-06-22 Ny huvudman för kollektivtrafiken 2012-01-01

-

KF-beslut 2011-06-22 Tertialrapport 2011-04-30 för nämnderna

-

KF-beslut 2011-06-22 Sammanträdesarvode till förtroendevalda

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 19.11.70

Presentation av socialförvaltningens verksamheter
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Elisabeth Evegård redovisar sin
verksamhet som bl a omfattar tillsynsansvar över kommunens HSL-verksamhet
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Områdeschef Carina Fredriksson presenterar organisationen för kommunens
hälso- och sjukvård, rehabilitering samt Oasen - dagverksamhet för dementa, och
redogör för målsättning och pågående utvecklingsområden för verksamheterna.
Kvalitetsansvarig Lena Bergman redogör för sitt uppdrag som innebär granskning
och tillsyn av kommunens särskilda boenden och hemtjänsten. Arbetar i
samverkan med MAS-funktionen, utvecklar nya rutiner och nytt ledningssystem,
intern och extern information, ser över kommunens avgifts- och IT-system m m
samt är delaktig i pågående flytt och ombyggnationer i socialnämndens lokaler.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningarna.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 30.11.70

Ekonomirapport
Socialnämnden lämnade redovisning av budgetarbetet till kommunstyrelsen den
21 juni.
Årsprognosen visade ett förväntat underskott på – 2 631 tkr. Bl a har
verksamheterna Hemtjänst och Personlig assistans har överskridit sin budget.
Kommunstyrelsen gavs en redovisning om skillnaderna mellan LSS, LASS och
SoL-insatser och förklarade svårigheten att budgetera kostnaderna för dessa.
Socialnämnden framförde att man bedriver en komplex verksamhet och att det är
viktigt att alla beslut som fattas inom verksamhetsområdet vård och omsorg
borgar för en rättvis fördelning av socialnämndens resurser.
Socialnämndens beslut
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att komma inom
tilldelad ram budgetåret 2011. Socialnämndens budgetram är 174 518 tkr, en
ökning med 6 098 tkr.

Kopia till
Socialchef
Ek avd

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Dnr 66.11.74

Familjerådgivningen, verksamhetsberättelse för 2010
Avdelningschef Lars-Göran Larsson redovisar verksamhetsberättelsen från
Familjerådgivningen för år 2010.
Familjerådgivningen är sedan 1995 en obligatorisk uppgift för kommunerna. När
familjerådgivningen överfördes från landsting till kommun valde Årjäng, Eda,
Arvika och Säffle att anordna gemensam familjerådgivning med Arvika som
värdkommun. Från 1 januari 2011 är Säffle kommun inte längre med i detta
samarbete. Familjerådgivningen är numera avgiftsbelagd med 200 kr per besök.
Kommunens kostnader för familjerådgivningen är för 2011 beräknad till 200.000
kronor. Kostnaderna fördelas efter kommunernas invånarantal.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Kopia till
Avd chef
Familjerådgivningen Arvika

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr 70.11.74

Regionala utvecklingsledare inom barn- och ungdomsvård
Avdelningschef Lars-Göran Larsson informerar om att stimulansmedel har avsatts
för utvecklingsarbete under perioden 2011-2013 inom området barn- och
ungdomsvård.
I Värmland innebär det att en utvecklingsledare ska anställas av Region
Värmland, för att utreda och utveckla familjehemsvården under 1 år.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 67.11.72

Översyn av avgifter i hemtjänst, hemsjukvård och LSS
En översyn har gjorts angående avgifter i hemtjänst, hemsjukvård och LSS
avseende taxor för hemtjänst, HSL-insatser, larm, dagverksamhet och resor i
Årjängs kommun. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgiften för boende,
service, korttidsvård, hemtjänst och hemsjukvård inte får uppgå till så höga
kostnader att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.
Förbehållsbeloppet är idag 4 832:-/månad för ensamstående och 4 082:-/månad
per person för gifta. Maxtaxan är 1 712:-/månad.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-06-14 § 86
Socialnämndens beslut
Nya taxor för hemtjänst, HSL-insatser, matdistribution, larm, dagverksamhet och
resor i Årjängs kommun ska gälla från och med 1 januari 2012. Avgifterna ska
fastställas genom kommunfullmäktiges beslut.
Korttidsboende
Kostnaden för korttidsvistelse och matkostnaden där, ska vara oförändrad.
Hemtjänst
Fler nivåer (5) för hemtjänst införs, vilket innebär en mer detaljerad kostnadsbild
för den enskilde:
Hel avgift debiteras om insatsen påbörjas dag 1-15 i kalendermånaden.
Halv avgift debiteras om insatsen påbörjas 16-31 i kalendermånaden.
Insats som avslutats dag 1-15 debiteras halv månadsavgift, annars hel månadsavgift.
Tillfälliga förändringar av insatser under kalendermånaden föranleder ingen
ändring av nivå. Vid en permanent förändring av nivå ändras månadsavgiften först
vid nästkommande månadsskifte.
Nivå
1
2
3
4
5

Avgift
Max 278 :-/tim
Max 696:-/mån
Max 1017:-/mån
Max 1355:-/mån
Max 1712:-/mån

Insats
Mer sporadisk insats t o m en frekvens av varannan vecka
Hjälp dagtid högst 3 ggr per vecka el > 2,5 tim/mån
Hjälp dagtid mer än 3 ggr per vecka
Hjälp dag- och kvällstid efter 16.00 vardagar
Hjälp dygnet runt alla veckodagar

Karenstid på fem dagar för att kunna flytta serviceinsatser till annan dag.
Utdragsbestyrkande
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§ 73 forts
Matdistribution
En avgift till kommunen, för matdistribution på 220:-/månad, om den enskilde
inte har hemtjänst införs. Om den enskilde har hemtjänst, ingår denna kostnad i
hemtjänstavgiften. Avgiften för den enskilde 51:-/måltid från Carema.
Om den enskilde väljer mat från annat ställe, betalas enl överenskommelse mellan
matleverantören och den enskilde.
Trygghetslarm
En kostnad för installation av larm på 300:- som inte ingår i maxtaxan och en
avgift på 280:-/månad som ingår i maxtaxan. En tilläggsavgift för 75:-/månad för
mobilt trygghetslarm, som inte ingår i maxtaxan.
Batteri till larmknapp ingår vid nyinstallation av trygghetslarm.
När larm/larmknapp förlorats eller skadats eller när nytt batteri till larmknapp
behövs, uttas en avgift motsvarande självkostnadspris.
Ledsagning
Utifrån nivåer 1-5, enl förslag hemtjänst ovan. Om den enskilde inte har
hemtjänst, uttas en kostnad på 100:- per tillfälle, högst 500:-/månad.
Hemsjukvård
Gratis hemsjukvård när den enskilde har hemtjänst av omvårdnadskaraktär.
Vid insatser av endast servicekaraktär såsom städ, inköp, klädvård, matdistribution samt trygghetslarm tas en avgift för hemsjukvård med 100:- per
hembesök, högst 500:- per månad. Detta är en sjukvårdande insats och sammanräknas med kostnaden för dagverksamhet på rehab.
Dagverksamhet
Avgift för dagverksamheten Oasen 100:- per tillfälle för alla, högst 500:-/månad
oavsett om man har hemtjänst eller ej.
Avgift för dagverksamheten på rehab 100:- per tillfälle, högst 500:-/månad, för de
som inte har hemtjänst. Detta är en sjukvårdande insats och sammanräknas med
kostnaden för hemsjukvård.
På dagverksamheten Oasen, där lunch lagas på plats och tillsammans med
gästerna, betalar personalen 10:-/måltid, i enlighet med BuN:s kommande förslag,
med hänvisning till pedagogiska måltider.
På dagverksamheten Brunnen, där måltiden distribueras från Caremas kök,
betalar personalen 55:-/måltid, i enlighet med Caremas kostnad.

Utdragsbestyrkande
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§ 73 forts
Resor
Avgift för resor till och från dagverksamheterna, med 80:- tur och retur,
högst 500:-/månad. Detta gäller även för resor till och från dagverksamheter
som Carema driver.
Angående fritidsresor inom LSS tas en kostnad av 40:-/mil och fordon, kostnaden
delas på antalet resenärer i fordonet. Handläggs av assistent för avgifter.
Övrigt
Den enskilde betalar enligt maxtaxa (1 712:-/mån) om inte inkomstuppgift
lämnas in till kommunen.

Kopia till
Socialchef
Områdeschefer HSL, SoL, LSS
Avgiftshandläggare
Kvalitetsansvarig
KF

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 10

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-06-28

§ 74

Dnr 53.11.72

Vistelsekommunens och bosättningskommunens ansvar
Från och med 1 maj 2011 gäller lagändringar som reglerar vilken kommun som
ska vara ansvarig för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och LSS.
Avsikten med förändringarna är att det ska bli tydligare vilken kommun som ska
ha ansvar för stöd och hjälp i olika situationer. Ändringarna görs främst för att
minska antalet tvister mellan kommuner och för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Det kan till exempel gälla när äldre personer med hemtjänst vill bo i sitt
fritidshus i en annan kommun än den egna bosättningskommunen.
De nya reglerna innebär att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen
för kostnader för att verkställa ett beslut som bosättningskommunen fattat. Sådan
ersättning ska betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för
motsvarande insats.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-06-14 § 87
Socialnämndens beslut
Vid beställning av insatser från en bosättningskommun ska handläggaren
/mottagaren av beställningen i Årjängs kommun inhämta uppgifter om
bosättningskommunens ersättningsnivå.
Årjängs kommun ska fakturera bosättningskommunen för de insatser som
kommunen verkställer under vistelsen i Årjäng och som bosättningskommunen är
ansvarig för. Ersättningen ska tas ut enligt bosättningskommunens ersättningsnivå
för motsvarande insats.
Hemtjänstavgift debiteras den enskilde från Årjäng som vistas i annan kommun
och där erhåller stöd eller service, då Årjängs kommun är bosättningskommun och
ansvarar för det stöd- och de serviceinsatser som den enskilde behöver.
Fakturering sker av avgiftshandläggarna för vård och omsorg.

Kopia till
Socialchef
Förvaltningsekonom
Områdeschefer
Avgiftshandläggare
Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr 38.11.72

Ny patientsäkerhetslag
MAS Elisabeth Evegård informerade om den nya patientsäkerhetslagen som
gäller från 1 januari 2011. Den nya lagen innebär bl a att alla vårdgivare årligen
skall upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Den innehåller bestämmelser om att
vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som bl a innebär att
utreda händelser i verksamheten, som medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada.
Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten är fördelat inom verksamheten.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och
vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig
för den som önskar ta del av den.
Elisabeth Evegård presenterade Patientsäkerhetsberättelse för 2010.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-06-14 § 88
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2010.

Kopia till
MAS
Socialchef

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 12

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-06-28

§ 76

Dnr 60.11.72

Ansökan om stimulansmedel till utvecklingen av lagen om valfrihetssystem
Under 2008 – 2010 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner för att
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Under 2011 ska Socialstyrelsen fördela
21 500 000 kronor i stimulansbidrag till de 78 kommuner som inte tidigare
beviljats stöd för detta ändamål. Regeringen vill fortsätta att stödja utvecklingen
av valfrihetssystem i kommunerna under åren 2012-2014.
Stimulansmedlen ska användas till konkreta åtgärder för att förbereda genomförandet av ett valfrihetssystem enligt LOV, Lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Ansökan och beslutsprotokoll ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 15
augusti 2011.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-06-14 § 90
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel för att
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom kommunens insatser för äldre, och
till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (2001:453), och
för dessa medel anställa en person för viss tid.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr 69.11.72

Redovisning av enkät Carema Care maj 2011
I Årjängs kommun driver Carema Care sedan 1 januari 2009 särskilda boenden
vid Kvarnåsen och Solgården, med därtill hörande demensavdelningar samt
korttidsavdelningen på Silbodalshemmet.
Som en del i kvalitetsgranskningen av Carema Cares verksamhet genomfördes
under maj månad 2011 enkäter som vände sig till kunder, närstående och
medarbetare.
Kvalitetsansvarig, Lena Bergman, redovisar svarsfrekvens och enkätsvar.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-06-28 § 99
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av enkätsvaren.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig
Verksamhetschefer Carema Care, Årjäng

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Avslutning
Socialnämndens ordförande, Rolf Emanuelsson, tillönskade samtliga ledamöter
och tjänstemän en trevlig sommar.

Utdragsbestyrkande

