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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-03-27
Kommunkontoret, Årjäng den 27 mars 2012 kl 08.00 – 12.30
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C
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plats och tid
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Underskrift
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Sekreterare
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Rolf Emanuelsson
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Inge Digrell

ANSLAG/BEVIS
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2012-03-27
2012-04-03

Datum för anslags nedtagande

2012-04-25

Socialförvaltningen

Underskrift

Laila Axelsson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-03-27

§ 33
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Protokoll Tillgänglighetsråd 2012-02-28
Protokoll Pensionärsråd 2012-02-10
Protokoll Folkhälsoråd 2012-02-09 § 2. Information från ANDT-rapport
Protokoll Folkhälsoråd 2012-02-09 § 3. Uppmärksamhetsvecka
Protokoll KF 2012-02-27 § 23. Begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot o vice ordförande i socialnämnden
Protokoll KF 2012-02-27 § 24. Val av ledamot i socialnämnden
Protokoll KF 2012-02-27 § 25. Val av ny vice ordförande i socialnämnden
Protokoll KF 2012-02-27 § 33. Val av ersättare i socialnämnden
Protokoll KS AU § 69. Rädda Barnen - angående kommunens ansvar för
barnfattigdom
Protokoll Lokala Samverkansgruppen 2012-03-21
Verksamhetsberättelse FoU Välfärd Värmland
Meddelande från Socialstyrelsen 2012-02-24 Information om tillsyn
Skrivelse från anhöriga om flytt av Daglig verksamhet från Brunnen

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-03-27

§ 34

Dnr 38.12.70

Ändringar i socialnämndens delegationsordning
Ny lagstiftning ger socialnämnden möjlighet att besluta om vissa åtgärder.
Avdelningschef Lars-Göran Larsson redogör för ett förslag till ändringar i
socialnämndens delegationsordning. Ändringarna gäller också individ- och
familjeomsorgens handläggning av barn- och ungdomsärenden, som ofta måste
kunna ske snabbt i akuta situationer.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-13 § 31
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Följande ändringar genomförs i Socialnämndens delegationsordning från och med
1 april 2012:
1. Punkt 2.15 med lydelse: Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem
för barn och ungdom enl 4 kap 1§ SoL ändras från utskott till Avdelningschef.
2. Punkt 2.33 med lydelse: Beslut om att inleda utredning (barn) enl 11 kap 1
och 2 §§ SoL ändras från avdelningschef till Socialsekreterare.
3. Punkt 5.13 På grund av införande av ny lagstiftning i Föräldrabalken 6 kap
§13a fr o m 1 maj 2012, görs nytt tillägg i socialnämndens delegationsordning,
punkt 5.13, som innebär att socialnämnden ges möjlighet att besluta om vissa
åtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, trots att barnets
vårdnadshavare inte är överens om det: Beslut om att vissa åtgärder enligt
SoL, HSL och LSS får vidtas då vårdnadshavarna inte är överens.

Kopia till
Avd chef , assistent

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnden ska utse ny ledamot och vice ordförande i socialnämndens
arbetsutskott efter Annika Holmstrand C, som avsagt sig sitt uppdrag.
Socialnämndens beslut
Till ny ledamot och vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott, till och med
mandattidens utgång, utses Marita Arvidsson, C.
1. Rolf Emanuelsson (FP)
2. Marita Arvidsson (C) (2012-03-27)
3. Margareta Bryntesson (M) (2011-09-27)
4. Maurice Leroy (S)
5. Anne Marie Lindberg (S)
Ersättare:
1. Per Olsson (M) (2011-09-27)
2. Agneta Nilsson (KD)
3. Lotta Wignell (C)
4. Agneta Eklund (S)
5. Hans Karlsson (S)

Ordförande: Rolf Emanuelsson (FP)
Vice ordförande: Marita Arvidsson (C)

Kopia till
Utsedd ledamot, Adm avd, Personalavd

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 39.12.74

Verksamhetsberättelse 2011 från Familjerådgivningen
Marita Edlund-Ericson och Helena Engelbrekt från Familjerådgivningen, som är
lokaliserad till Arvika, besöker socialnämndens sammanträde och redogör för
Familjerådgivningens verksamhet.
Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2011 presenteras för
socialnämnden.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-13 § 32
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av verksamhetsberättelse 2011 från Familjerådgivningen.
Ärendet läggs till handlingarna.

Kopia till
Socialchef
Avd chef
Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 43.12.70

Ekonomirapport, budgetuppföljning
Förvaltningsekonom Erina Grek redovisar socialnämndens resultat till och med
februari månad.
De viktigaste skillnaderna från 2011 års budget:
-

-

Hemtjänsten, utökning med 1,5 tjänst
Antal vårdplatser i särskilt boende minskar efter halvårsskiftet från 153 till 149
st. Kostnaden för vårdplatser minskar från 1 364 kr till 1 320 kr.(2011 års priser)
Hyreskostnaden för Silbodalshemmet ligger kvar i budget tills vidare.
Intäkter personlig assistans är budgeterade till 90% av beviljad LASSersättning (84,5% 2011). Budget för personlig assistans har ökats då två
ytterligare omsorgstagare tillkommit.
Insatser enligt LSS har utökats med 1 200 tkr, gäller aktiviteterna korttids,
fritids och elevhem.
Försörjningsstöd har utökats med 500 tkr.

Prognos:
Prognosen för året visar ett plus minus noll resultat i jämförelse med budget.
Ytterligare kostnader för institutionsplaceringar kan dock förväntas.
En rapport från Individ- och familjeomsorgen, IFO över ekonomiskt bistånd,
institutions- och familjehemsplaceringar samt förebyggande vård lämnades.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporterna och godkänner redovisningen.

Kopia till
Ek avd, Socialchef
Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 18.12.70

Yttrande över motion om näringslivsutveckling på landsbygden
Gunilla Svantorp (S) har väckt en motion om näringslivsutveckling på
landsbygden. I motionen föreslås att Årjängs kommun utreder förutsättningarna
för att teckna avtal med Grön Arena-gårdar eller liknande verksamhet, och att
kommunstyrelsen tar initiativ till att informera kommunfullmäktige om konceptet
kring Grön Arena.
Ärendet har remitterats till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för att få in synpunkter på projektet.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-13 § 34
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden anser att motionen har en bra andemening och berör ett intressant
och mycket viktigt verksamhetsområde. Förslaget anses också överensstämma
med socialnämndens verksamhetsmål och kan gynna omsorgstagare inom
kommunens Daglig verksamhet.
Socialnämnden ser gärna att företrädare för Grön Arena besöker Årjängs kommun
och informerar kommunfullmäktige om konceptet.

Kopia till
KS, Socialchef

Utdragsbestyrkande
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2012-03-27

§ 40

Dnr 40.12.72

Länsöverenskommelse - personer med psykisk funktionsnedsättning
Ett förslag till överenskommelse presenteras för samverkan mellan kommunerna
och landstinget.
Både landstingen och kommunerna har ett ansvar för insatser för människor med
psykisk funktionsnedsättning. I lagstiftningen har det inte reglerats på detaljnivå
hur ansvaret för och övergången mellan olika insatser ska fördelas. Det är därför
av stor vikt att landsting och kommuner själva samordnar sina insatser och
samverkar kring dessa. Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhetsoch kostnadsansvar. I fall då lagen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser
ska frågan lösas genom samarbete och överenskommelser mellan huvudmännen.
Den enskildes intresse får aldrig åsidosättas på grund av skilda huvudmän och
olika verksamhets- och kostnadsansvar.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-13 § 35
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden i Årjängs kommun är positiv till överenskommelsen, som ska
utgöra en grund för samarbete mellan Årjängs kommun och landstinget i
Värmland, inom psykiatri, allmänmedicin och habiliteringen.

Kopia till
Region Värmland
MAS, Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 42.12.70

Internkontrollplan 2012
Kommunfullmäktige beslutade 2003 att anta ett reglemente för internkontroll.
Reglementet syftar till att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, för att
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv förvaltning, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga
lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp
det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Detta ska bland
annat göras genom att nämnderna varje år antar en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen.
Ett förslag till internkontrollplan för 2012 för socialnämndens verksamhet har
tagits fram och presenteras.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen för socialnämnden ska
rapporteras till kommunstyrelsen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-03-13 § 38
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. Framtagen internkontrollplan för socialnämnden 2012 antas.
2. Redovisningen av samlat resultat av den interna kontrollen ska ske på
socialnämndens sammanträde i november 2012, för att därefter överlämnas till
kommunstyrelsen.

Kopia till
Socialchef, Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 10

Sammanträdesdatum
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§ 42
Information om Laps Care
Hemtjänstens områdeschefer Helen Låbbman och Malin Eklund besöker
socialnämndens sammanträde och redogör för planeringsverktyget Laps Care,
som sedan 2010 används vid planering av hemtjänstens bemanning och turer.
Systemet innebär en bättre överblick för arbetsledarna, en kvalitetssäkring för att
säkerställa insatserna och samordna hemtjänstens resurser.
Socialnämndens beslut
Ordföranden tackade områdescheferna för redovisningen, som godkänns av
socialnämnden.

Kopia till
Socialchef, områdeschefer

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 43

Dnr 1.12.70

Komplettering av socialnämndens mål 2013
Socialchef May Hansson redogjorde för socialnämndens antagna mål för 2013.
Till målen ska indikatorer och värden kopplas, så att målen blir mätbara och kan
kopplas till budget.
Efter kompletteringen kommer dokumentet att överlämnas till kommunstyrelsen.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens mål, som kompletterats med indikatorer och värden, godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen.

Kopia till
Socialchef
KS

Utdragsbestyrkande

