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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida 2

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-12-13

§ 139
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Protokoll KF §121, Bokslut 2010 Värmlands läns Vårdförbund

-

Protokoll KF §122, Ny förbundsordning för Samordningsförbundet(Finsam)

-

Protokoll KF §130 Val av en representant till styrelsen för Samordningsförbundet

-

Protokoll KF §114 Budget för Årjängs kommun 2012

-

Protokoll KF123 Taxor och avgifter inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS

-

Protokoll från Pensionärsrådet 2011-11-25

-

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2011-11-22

-

Protokoll från Samverkan 2011-12-06

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Årjängs Kommun

Sida 3

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-12-13

§ 140

Dnr 30.11.70

Ekonomisk redovisning – budgetuppföljning
Förvaltningsekonom Erina Greek redovisade den ekonomiska ställningen för
socialnämnden till och med 30 november 2011.
Årsprognos: -1 713 tkr
Årsprognosen har förbättrats med 701 tkr sedan uppföljningen per 31 oktober.
Vissa verksamheter som beräknats gå plus minus noll för året kommer att sluta på
ett överskott. Det gäller framför allt administrationsenheterna för äldreomsorg,
omsorgen och gemensam administration socialkontor.
Kommunen kommer att återfå ca 300 tkr på färdtjänstkostnaden.
Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till
Ek avd
KS

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-12-13

§ 141

Dnr 60.11.72

Lagen om valfrihetssystem LOV, stimulansbidrag
Årjängs kommun har ansökt om och beviljats stimulansbidrag från Socialstyrelsen
för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Enligt beslut i socialnämnden 2011-06-28 kommer stimulansbidraget att användas för att visstidsanställa en person.
Socialchef May Hansson redovisar den fortsatta planeringen av ärendet. Avsikten
är att genomföra en analys av den egna verksamheten för eventuellt införande av
valfrihetssystem enligt LOV i Årjängs kommun.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-11-29 § 174
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Stimulansmedel från Socialstyrelsen ska användas till att genomföra en analys av
den egna kommunala verksamheten och utreda ett eventuellt införande av
valfrihetssystem enligt LOV i Årjängs kommun.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansv

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-12-13

§ 142

Dnr 127.11.72

Nyckelfri hantering i hemtjänsten
Hemtjänsten hanterar ett stort antal trygghetslarm och nycklar hem till brukare,
för både dagpersonal och nattpatrullen, totalt ca 480 st.
Redan 2009 beslutades att på grund av arbetsmiljöproblem utreda införande av ett
nyckelsystem. Systemet innebar höga driftskostnader och ströks då ur budget.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-11-29 § 175
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden beslutar att kostnadsberäkna och planera för införande av
nyckelfri hantering i hemtjänsten.

Kopia till
Socialchef
Områdeschefer

Utdragsbestyrkande
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2011-12-13

§ 143

Dnr 77.11.72

Omkostnader för ledsagare enligt LSS
Avsikten med ledsagarservice enligt LSS är att den enskilde ska få hjälp med
sociala kontakter och kunna delta i kulturlivet, för att bryta den isolering som kan
bli följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av
personlig service och anpassas efter de individuella behoven (enl prop
1992/93:159).
I Årjängs kommun finns idag 15 personer som får del av omkostnadsersättning för
ledsagare.
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom angett att det saknas anledning att i
LSS reglera ansvar för ledsagarens omkostnader. Socialchef May Hansson
föreslår att Årjängs kommun beslutar att följa domen.
Ärendet har behandlats av socialnämnden 2011-08-30, då det återremitterades.
Arbetsutskottets beslutade 2011-11-29 att bordlägga ärendet.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16 § 106
Arbetsutskottets protokoll 2011-11-29 § 176
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-12 § 180
Socialnämndens beslut
1. En personlig pott på 1.500 kronor per person och år avsätts, för dem som
beviljats ledsagning enligt LSS, för att täcka ledsagarens omkostnader.
2. Tillgänglighetsrådet får i uppdrag att arbeta för att omkostnader,
inträdesavgifter m m för ledsagare, sänks eller tas bort helt där så är möjligt.

Kopia till
Tillgänglighetråd
Socialchef
Områdeschefer
Biståndsbedömare
Utdragsbestyrkande
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§ 144

Dnr 85.11.74

Granskning av samverkan mellan nämnden när det gäller barn som far illa
Komrev inom PWC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat samverkan
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gällande barn som far
illa eller riskerar att fara illa.
Socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
har fört diskussioner om framtida verksamhetsmål baserade på revisorernas
granskningsrapport.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-12 § 181
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tillsätter en arbetsgrupp, som får i uppdrag att senast i mars
2012 föreslå utformningen av den framtida Årjängsmodellen.
2. Arbetsutskottet utses till arbetsgrupp.

Kopia till
Socialchef
Beredning
KS

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Dnr 133.11.72

Flytt av LSS-verksamheten Stinsen
En översyn av socialnämndens lokaler påbörjades 2009 och beslut togs att
samtliga hyreskontrakt till lokaler som inte ägs av kommunen ska sägas upp.
Under 2010 och 2011 har arbete pågått för att finna lösningar till att flytta
nämndens verksamheter till kommunägda lokaler.
En del av LSS-verksamheten, daglig verksamhet, bedrivs idag i lokalen Stinsen.
Stinsens hyreskontrakt har sagts upp och löper ut 2012-03-31.
Kommunen har förhandlingar med Region Värmland angående lokalerna på
folkhögskolan Kyrkerud. Tre av husen på Kyrkerud ska disponeras av kommunen.
En tidsplan har tagits fram för utflyttningen och enligt den ska ett antal lokaler
vara tomma 2012-03-15, för att möjliggöra en inflyttning av delar av socialnämndens verksamheter. Lokalerna som i första skedet blir tomma kan inhysa den
dagliga verksamheten på Stinsen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-12 § 182
Socialnämndens beslut
1. LSS-verksamheten på Stinsen flyttar till lokaler på Kyrkerud så snart som
möjligt, dock senast 2012-03-31.
2. Socialchefen får i uppdrag att i god tid förbereda personalen och övriga i
verksamheterna vård och omsorg, där omflyttningar kommer att ske under
2012.
3. Socialnämnden vill påtala att kommunens tekniska avdelning i god tid bör ges
möjlighet att se över ombyggnadsbehov och datakommunikationsmöjlighet i
lokalerna på Kyrkerud, så att inflyttning kan göras utan dröjsmål.

Kopia till
Kommunchef
Teknisk chef
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr 67.11.72

Förtydligande av taxor och avgifter inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS
Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 123 tagit beslut om nya taxor och avgifter
inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS avseende dagverksamheten Oasen,
hemsjukvård och rehab.
Enligt SKL:s cirkulär 11:55 förtydligas och ändras socialnämndens förslag enligt
följande tillämpningsföreskrift:
Tillämpningsföreskrift:
Hemsjukvård
Gratis hemsjukvård när den enskilde har hemtjänst motsvarande en omfattning av
minst nivå 4. Vid insatser av endast servicekaraktär, trygghetslarm eller vid nivå
1-3 tas en avgift ut med 100:- per hembesök, högst 500:- per månad. Detta är en
sjukvårdande insats och sammanräknas med kostnaden för dagverksamhet på
rehab.
Dagverksamhet på rehab
Gratis dagverksamhet på rahab när den enskilde har hemtjänst motsvarande en
omfattning av minst nivå 4. Vid insatser av endast servicekaraktär, trygghetslarm
eller vid nivå 1-3 tas en avgift ut med 100:- per tillfälle, högst 500:- per månad.
Detta är en sjukvårdande insats och sammanräknas med kostnaden för
hemsjukvård.
Dagverksamhet på Oasen
Gratis dagverksamhet på Oasen när den enskilde har hemtjänst motsvarande en
omfattning av minst nivå 4. Vid insatser av endast servicekaraktär, trygghetslarm
eller vid nivå 1-3 tas en avgift ut med 100:- per tillfälle, högst 500:- per månad.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-12 § 184
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Förtydligande av taxor och avgifter inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS
avseende hemsjukvård, dagverksamhet rehab och dagverksamhet Oasen antas
enligt föreslagna tillämpningsföreskrift.
Kopia till
Socialchef, områdeschefer, biståndsbedömare
Utdragsbestyrkande
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§ 147
Övriga ärenden
Ledamoten Inge Digrell ställer frågor om:
-

Lex Sarah-anmälan vid Kvarnåsens äldreboende: Socialchefen redogör för
ärendets behandling. Anmälan har lämnats till Socialstyrelsen.

-

Vårdcentralen i Årjäng: Landstinget väntas ta beslut om att Årjängs vårdcentral blir en filial till vårdcentralen Verkstan i Arvika. För att Landstinget
ska få ett beräkningsunderlag för sin verksamhet måste invånarna aktivt lista
sig för önskad vårdcentral.

Socialchef May Hansson informerar om att hemtjänsten nu ska få tillgång till nio
motorvärmaruttag för sina bilar, utanför gamla brandstationen i Årjäng.

Socialnämnden riktar ett varmt tack till Pingstkyrkan för en penninggåva, som
kommer att delas ut i form av extra bidrag via individ- och familjeomsorgen.

Socialnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Avtackning och julhälsning
De anställda inom verksamheten Vård och omsorg som har slutat under året, på
grund av pensionering, avtackades.
Ordföranden, Rolf Emanuelsson, tackade förtroendevalda och tjänstemän för gott
samarbete under året, samt tillönskade alla en God jul.

Utdragsbestyrkande

