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Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

Plats och tid

Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15 - 17.30

Beslutande

Ledamöter

Marita Arvidsson, C, vice ordf
Lotta Wignell, C
Margareta Bryntesson, M
Agneta Nilsson, Kd
Maurice Leroy, S
Anne Marie Lindberg, S
Susanne Johansson, S
Agneta Eklund, S
Hans Karlsson, S

Ersättare

Lars Jonehög, Fp
Britta Nilsson, M
Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Övriga närvarande

Socialchef May Hansson
Avdelningschef Lars-Göran Larsson
Nämndsekreterare Birgitta Schmidt
Samordnare Maria Svantesson § 135
Förvaltningsekonom Erina Grek § 136
Utredare Björn Ferm § 137
Kvalitetsutvecklare Lena Bergman § 139-148

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2012-12-20 kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Schmidt

Ordförande
Marita Arvidsson (c)
Justerare
Hans Karlsson (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2012-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Stöd och omsorgsnämndens kontor

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Schmidt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-01-12

135-148

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 135

2012-12-18

Dnr

Presentation av Barnkonventionen
Samordnaren för Årjängsmodellen, Maria Svantesson, presenterade artiklar
urFN:s Barnkonvention.
Utifrån FN:s Barnkonvention har ändringar gjorts i Socialtjänstlagen, som
får betydelse för socialnämndens verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 136

2012-12-18

Dnr 43.12.70

Ekonomisk redovisning till och med 2012-11-30
Förvaltningsekonom Erina Grek redovisade socialnämndens ekonomiska
ställning till och med 30 november 2012.Årsprognosen totalt visar ett
överskott på 500 tkr.
5102 Hemtjänst

-1 000 tkr

Hemtjänsten beräknas få ett underskott på 1 mkr. Årskostnaden för personen som
fått avslag på sin LASS-ersättning beräknas bli ca 960 tkr. En tillfällig utökning på
1,92 tjänst knuten till en omsorgstagare inom hemtjänsten innebär ca 400 tkr i
ökade kostnader. Vårdavgiftsintäkterna har ökat med ca 360 tkr i och med
införandet av nya avgiftsnivåer vid årsskiftet.
5103, 5110 Entreprenad särskilt boende (Carema)
1 800 tkr
Helårshyran för Silbodalshemmet ligger kvar i årets budget. Den outnyttjade
hyreskostnaden utgör överskottet på 1 800 tkr.
5253 Insatser enl LSS
600 tkr
Överskottet beror på färre personer än budgeterat på elevhem under hösten, samt
något lägre lönekostnader än budgeterat för aktiviteterna under verksamheten.
5254 Daglig verksamhet
-300 tkr
Daglig verksamhet har utökat verksamheten med 0,8 tjänst då belastningen ökat
efter att omsorgstagare fått minskad beviljad assistans. Årets kostnad beräknas bli
300 tkr.
5258 Socialpsykiatrin
-100 tkr
Verksamheten har haft ökade kostnader då personal inom verksamheten avslutat sin
anställning.
5521, 5522 Institutionsvård vuxna enlSoL/LVM
109 tkr
Verksamheterna beräknas tillsammans få ett mindre överskott på 109 tkr. För
närvarande finns två placeringar på 5522.
5541, 5542 Institutionsvård barn och unga enlSoL/LVU-2 095 tkr
Årets underskott beräknas bli ca 2,1 mkr. För närvarande finns tre placeringar. En
återsökning från Migrationsverket innebär en reducering av årets kostnader med
700 tkr. I genomsnitt har det varit ungefär fyra årsplaceringar under året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-12-18

§ 136 forts
5571 Familjehemsvård barn och unga
516 tkr
Verksamheten har haft lägre kostnader för avgifter och ersättningar i jämförelse
med tidigare år. Överskottet beräknas bli 516 tkr.
5603 Förebyggande vård av unga
200 tkr
Under året har 0,5 tjänst som köpts från Eda kommun avslutats. Det ger ett
överskott på ca 200 tkr.
5751 Försörjningsstöd
-100 tkr
Utbetalt försörjningsstöd är något högre än budgeterat. Det beräknas bli ett mindre
underskott på ca 100 tkr i slutet av året.
5909 Administration IFO
-150 tkr
En ny tjänst 1,0 familjebehandlare belastar verksamheten.

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras
Ek avd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 137

2012-12-18

Dnr 55.12.72

Avstämning om nuläget i LOV-utredning, LSS
Den 10 april påbörjades Årjängs kommuns LOV-utredning, som skall visa
förutsättningarna för ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt
LOV – Lagen om valfrihetssystem, som rör verksamheten inom hemtjänst,
LSS gruppbostad och kommunens dagliga verksamhet.
Utredaren, Björn Ferm, presenterar en analys av kommunens kostnad per
dygn i LSS gruppboenden för vuxna och kommunens kostnad för daglig
verksamhet under kalenderåret 2011.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-06 § 179
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av informationen.

Expedieras
Socialchef, utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

§ 138

Dnr 83. /76.12.72

Inköp av arbetskläder i verksamheten Stöd och omsorg
Frågan om Årjängs kommun ska inhandla och bekosta arbetskläder till
personal inom Stöd och omsorg ska diskuteras och beslutas. Att ha
arbetskläder är i första hand ett sätt för vård- och omsorgspersonalen att
minimera smittspridning mellan brukare. En enhetlig klädsel med Årjängslogo förslås.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-06 § 178
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. All vård- och omsorgspersonal som har behov av arbetskläder
oberoende av arbetsplats ska få arbetskläder.
2. Arbetsgivaren tillhandahåller 2 set av arbetskläder under 2013.
3. Arbetstagaren tvättar själv sina arbetskläder.
4. Socialnämnden vill ha en återrapportering efter 6 månader.

Expedieras
Socialchef, Områdeschefer, Kvalitetssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 139

2012-12-18

Dnr 103.12.74

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Riktlinjer och rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd har upprättats.
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen innebär en rad olika
individinriktade insatser som vård och behandling, olika former av social
service och ekonomiskt bistånd.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin försörjning och för
sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller
hennes resurser att leva ett självständigt liv enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda gruppers
egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.
Barn och föräldrar kan inte ses isolerade från varandra. Ett förstärkt
barnperspektiv inom socialtjänsten betyder bl a att även barnens situation bör
uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om
ekonomiskt bistånd till familjen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04 § 175
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner riktlinjer och rutiner för handläggning av
ekonomiskt bistånd att tillämpa fr o m 1 januari 2013.

Expedieras
Socialchef, Avd chef IFO, Kvalitetssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 140

2012-12-18

Dnr 60.12.72

Kvalitetsgranskning Carema Care
Kvalitetsansvarig, Lena Bergman redogör för kommunens kvalitetsuppföljning hos Carema Care, som genomfördes 2012-10-30. Granskningen
riktade sig mot Carema Cares kvalitetsledningssystem, med syfte att se hur
Carema Care fyller skallkravet i upphandlingen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04 § 176
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av och godkänner kvalitetsgranskningen.

Expedieras till
Socialchef, Kvalitetssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 141

2012-12-18

Dnr 91.12.72

Utvärdering av korttids- och äldreboendedrift
Socialchefen, May Hansson, redovisar en uppföljning och utvärdering av
Carema Cares entreprenad av särskilda boenden och korttidsplatser i Årjängs
kommun. Entreprenaden har pågått sedan 2009, en förlängning med 2 år har
gjorts, och den gäller fram till 2014.
En ny upphandling beräknas ta ca 1 ½ år. Att genomföra en
verksamhetsövergång tar ca 1 år. Beslutsprocessen i socialnämnden bör vara
genomförd i januari månad 2013, för att därefter behandlas i kommunfullmäktige.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-06 § 180
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
De politiska partierna ska ges möjlighet att ta ställning till frågan och
utvärdera de analyser som presenteras i beslutsunderlaget.Socialchefen står
till partiernas förfogande för redovisning av utvärderingen.

Expedieras
Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-12-18

§142

Val av ny ersättare i arbetsutskottet
Socialnämnden ska utse en ny ersättare i arbetsutskottet efter Per Olsson, M.
Socialnämndens beslut
Till ny ersättare i arbetsutskottet till och med mandatperiodens utgång utses:
Susanne Johansson (S).
Socialnämndens arbetsutskott
Ordinarie ledamöter:
Rolf Emanuelsson (FP)
Marita Arvidsson (C)
Margareta Bryntesson (M)
Maurice Leroy (S)
Anne Marie Lindberg (S)
Ersättare:
Susanne Johansson (S)
Agneta Nilsson (KD)
Lotta Wignell (C)
Agneta Eklund (S)
Hans Karlsson (S)
Ordförande: Rolf Emanuelsson (FP)
Vice ordförande: Marita Arvidsson (C)

Expedieras till
Administrativa avd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-12-18

§ 143

Redovisning av ordförandebeslut
Avdelningschef Lars-Göran Larsson redovisade ett ordförandebeslut, ett
ställningstagande angående deltagande i polisförhör. Individ- och familjeomsorgen kommer att följa upp händelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

§144

Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan.
Delegationsbeslut enligt pärmredovisning:
-

Beviljade försörjningsstöd 2012-11-27 – 12-14

-

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm m m 2012-11-26 –
12-12

-

LSS-beslut 2012-11-01 – 11-30

-

Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04 samt 2012-12-06

Socialnämndens beslut
Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

§ 145

Ärenden för kännedom, enskild person

Justerandes sign

-

Dom i Förvaltningsrätten angående ansökan om bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS, avslag på överklagande.

-

Dom i Förvaltningsrätten med bifall till överklagande om bistånd i
form av personlig assistent.

-

Två domar med avslag på överklagande om personlig assistans enligt
LSS.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

§ 146

Ärenden för kännedom
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Uppvaktning vid Familjecentralens 10-årsjubileum

-

KF § 135 Investeringsbudget 2013-2015

-

Protokoll från FoU-Välfärd 2012-09-21

-

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2012-11-20

-

Protokoll från Pensionärsrådet 2012-11-23

-

Protokoll från Lokal Samverkan 2012-12-11

Socialnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

§ 147

Övriga ärenden

Justerandes sign

-

En ledamot ställde en fråga om planeringen för hemtjänst och hur
många olika personal som besöker vårdtagare i Årjängs kommun.
I genomsnitt kan varje brukare ha 15-16 olika hemtjänstpersonal.

-

Hemtjänstens personal har nu flyttat till lokaler i Ågy-skolan.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-12-18

§ 148

Avtackning
Dagens ordförande, Marita Arvidsson, tackade socialnämndens tjänstemän
för ett bra arbete och önskade närvarande ledamöter och tjänstemän en god
jul.
En avtackning hölls för socialnämndens nyblivna pensionärer, med blommor
och julbord.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

Plats och tid

Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15 - 17.30

Beslutande

Ledamöter

Marita Arvidsson, C, vice ordf
Lotta Wignell, C
Margareta Bryntesson, M
Agneta Nilsson, Kd
Maurice Leroy, S
Anne Marie Lindberg, S
Susanne Johansson, S
Agneta Eklund, S
Hans Karlsson, S

Ersättare

Lars Jonehög, Fp
Britta Nilsson, M
Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Övriga närvarande

Socialchef May Hansson
Avdelningschef Lars-Göran Larsson
Nämndsekreterare Birgitta Schmidt
Samordnare Maria Svantesson § 135
Förvaltningsekonom Erina Grek § 136
Utredare Björn Ferm § 137
Kvalitetsutvecklare Lena Bergman § 139-148

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2012-12-20 kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Schmidt

Ordförande
Marita Arvidsson (c)
Justerare
Hans Karlsson (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2012-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Stöd och omsorgsnämndens kontor

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Schmidt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-01-12

135-148
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Socialnämnden

§ 135

2012-12-18

Dnr

Presentation av Barnkonventionen
Samordnaren för Årjängsmodellen, Maria Svantesson, presenterade artiklar
urFN:s Barnkonvention.
Utifrån FN:s Barnkonvention har ändringar gjorts i Socialtjänstlagen, som
får betydelse för socialnämndens verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 136

2012-12-18

Dnr 43.12.70

Ekonomisk redovisning till och med 2012-11-30
Förvaltningsekonom Erina Grek redovisade socialnämndens ekonomiska
ställning till och med 30 november 2012.Årsprognosen totalt visar ett
överskott på 500 tkr.
5102 Hemtjänst

-1 000 tkr

Hemtjänsten beräknas få ett underskott på 1 mkr. Årskostnaden för personen som
fått avslag på sin LASS-ersättning beräknas bli ca 960 tkr. En tillfällig utökning på
1,92 tjänst knuten till en omsorgstagare inom hemtjänsten innebär ca 400 tkr i
ökade kostnader. Vårdavgiftsintäkterna har ökat med ca 360 tkr i och med
införandet av nya avgiftsnivåer vid årsskiftet.
5103, 5110 Entreprenad särskilt boende (Carema)
1 800 tkr
Helårshyran för Silbodalshemmet ligger kvar i årets budget. Den outnyttjade
hyreskostnaden utgör överskottet på 1 800 tkr.
5253 Insatser enl LSS
600 tkr
Överskottet beror på färre personer än budgeterat på elevhem under hösten, samt
något lägre lönekostnader än budgeterat för aktiviteterna under verksamheten.
5254 Daglig verksamhet
-300 tkr
Daglig verksamhet har utökat verksamheten med 0,8 tjänst då belastningen ökat
efter att omsorgstagare fått minskad beviljad assistans. Årets kostnad beräknas bli
300 tkr.
5258 Socialpsykiatrin
-100 tkr
Verksamheten har haft ökade kostnader då personal inom verksamheten avslutat sin
anställning.
5521, 5522 Institutionsvård vuxna enlSoL/LVM
109 tkr
Verksamheterna beräknas tillsammans få ett mindre överskott på 109 tkr. För
närvarande finns två placeringar på 5522.
5541, 5542 Institutionsvård barn och unga enlSoL/LVU-2 095 tkr
Årets underskott beräknas bli ca 2,1 mkr. För närvarande finns tre placeringar. En
återsökning från Migrationsverket innebär en reducering av årets kostnader med
700 tkr. I genomsnitt har det varit ungefär fyra årsplaceringar under året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-12-18

§ 136 forts
5571 Familjehemsvård barn och unga
516 tkr
Verksamheten har haft lägre kostnader för avgifter och ersättningar i jämförelse
med tidigare år. Överskottet beräknas bli 516 tkr.
5603 Förebyggande vård av unga
200 tkr
Under året har 0,5 tjänst som köpts från Eda kommun avslutats. Det ger ett
överskott på ca 200 tkr.
5751 Försörjningsstöd
-100 tkr
Utbetalt försörjningsstöd är något högre än budgeterat. Det beräknas bli ett mindre
underskott på ca 100 tkr i slutet av året.
5909 Administration IFO
-150 tkr
En ny tjänst 1,0 familjebehandlare belastar verksamheten.

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras
Ek avd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 137

2012-12-18

Dnr 55.12.72

Avstämning om nuläget i LOV-utredning, LSS
Den 10 april påbörjades Årjängs kommuns LOV-utredning, som skall visa
förutsättningarna för ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem enligt
LOV – Lagen om valfrihetssystem, som rör verksamheten inom hemtjänst,
LSS gruppbostad och kommunens dagliga verksamhet.
Utredaren, Björn Ferm, presenterar en analys av kommunens kostnad per
dygn i LSS gruppboenden för vuxna och kommunens kostnad för daglig
verksamhet under kalenderåret 2011.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-06 § 179
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av informationen.

Expedieras
Socialchef, utredare
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Socialnämnden

§ 138

Dnr 83. /76.12.72

Inköp av arbetskläder i verksamheten Stöd och omsorg
Frågan om Årjängs kommun ska inhandla och bekosta arbetskläder till
personal inom Stöd och omsorg ska diskuteras och beslutas. Att ha
arbetskläder är i första hand ett sätt för vård- och omsorgspersonalen att
minimera smittspridning mellan brukare. En enhetlig klädsel med Årjängslogo förslås.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-06 § 178
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. All vård- och omsorgspersonal som har behov av arbetskläder
oberoende av arbetsplats ska få arbetskläder.
2. Arbetsgivaren tillhandahåller 2 set av arbetskläder under 2013.
3. Arbetstagaren tvättar själv sina arbetskläder.
4. Socialnämnden vill ha en återrapportering efter 6 månader.

Expedieras
Socialchef, Områdeschefer, Kvalitetssamordnare

Justerandes sign
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§ 139

2012-12-18

Dnr 103.12.74

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Riktlinjer och rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd har upprättats.
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen innebär en rad olika
individinriktade insatser som vård och behandling, olika former av social
service och ekonomiskt bistånd.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin försörjning och för
sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller
hennes resurser att leva ett självständigt liv enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda gruppers
egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.
Barn och föräldrar kan inte ses isolerade från varandra. Ett förstärkt
barnperspektiv inom socialtjänsten betyder bl a att även barnens situation bör
uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om
ekonomiskt bistånd till familjen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04 § 175
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner riktlinjer och rutiner för handläggning av
ekonomiskt bistånd att tillämpa fr o m 1 januari 2013.

Expedieras
Socialchef, Avd chef IFO, Kvalitetssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

2012-12-18

Dnr 60.12.72

Kvalitetsgranskning Carema Care
Kvalitetsansvarig, Lena Bergman redogör för kommunens kvalitetsuppföljning hos Carema Care, som genomfördes 2012-10-30. Granskningen
riktade sig mot Carema Cares kvalitetsledningssystem, med syfte att se hur
Carema Care fyller skallkravet i upphandlingen.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04 § 176
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av och godkänner kvalitetsgranskningen.

Expedieras till
Socialchef, Kvalitetssamordnare
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2012-12-18

Dnr 91.12.72

Utvärdering av korttids- och äldreboendedrift
Socialchefen, May Hansson, redovisar en uppföljning och utvärdering av
Carema Cares entreprenad av särskilda boenden och korttidsplatser i Årjängs
kommun. Entreprenaden har pågått sedan 2009, en förlängning med 2 år har
gjorts, och den gäller fram till 2014.
En ny upphandling beräknas ta ca 1 ½ år. Att genomföra en
verksamhetsövergång tar ca 1 år. Beslutsprocessen i socialnämnden bör vara
genomförd i januari månad 2013, för att därefter behandlas i kommunfullmäktige.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-06 § 180
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
De politiska partierna ska ges möjlighet att ta ställning till frågan och
utvärdera de analyser som presenteras i beslutsunderlaget.Socialchefen står
till partiernas förfogande för redovisning av utvärderingen.

Expedieras
Socialchef
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§142

Val av ny ersättare i arbetsutskottet
Socialnämnden ska utse en ny ersättare i arbetsutskottet efter Per Olsson, M.
Socialnämndens beslut
Till ny ersättare i arbetsutskottet till och med mandatperiodens utgång utses:
Susanne Johansson (S).
Socialnämndens arbetsutskott
Ordinarie ledamöter:
Rolf Emanuelsson (FP)
Marita Arvidsson (C)
Margareta Bryntesson (M)
Maurice Leroy (S)
Anne Marie Lindberg (S)
Ersättare:
Susanne Johansson (S)
Agneta Nilsson (KD)
Lotta Wignell (C)
Agneta Eklund (S)
Hans Karlsson (S)
Ordförande: Rolf Emanuelsson (FP)
Vice ordförande: Marita Arvidsson (C)

Expedieras till
Administrativa avd
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§ 143

Redovisning av ordförandebeslut
Avdelningschef Lars-Göran Larsson redovisade ett ordförandebeslut, ett
ställningstagande angående deltagande i polisförhör. Individ- och familjeomsorgen kommer att följa upp händelsen.
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§144

Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan.
Delegationsbeslut enligt pärmredovisning:
-

Beviljade försörjningsstöd 2012-11-27 – 12-14

-

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm m m 2012-11-26 –
12-12

-

LSS-beslut 2012-11-01 – 11-30

-

Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04 samt 2012-12-06

Socialnämndens beslut
Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-18

Socialnämnden

§ 145

Ärenden för kännedom, enskild person

Justerandes sign

-

Dom i Förvaltningsrätten angående ansökan om bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS, avslag på överklagande.

-

Dom i Förvaltningsrätten med bifall till överklagande om bistånd i
form av personlig assistent.

-

Två domar med avslag på överklagande om personlig assistans enligt
LSS.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 146

Ärenden för kännedom
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Uppvaktning vid Familjecentralens 10-årsjubileum

-

KF § 135 Investeringsbudget 2013-2015

-

Protokoll från FoU-Välfärd 2012-09-21

-

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2012-11-20

-

Protokoll från Pensionärsrådet 2012-11-23

-

Protokoll från Lokal Samverkan 2012-12-11

Socialnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna
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Övriga ärenden
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-

En ledamot ställde en fråga om planeringen för hemtjänst och hur
många olika personal som besöker vårdtagare i Årjängs kommun.
I genomsnitt kan varje brukare ha 15-16 olika hemtjänstpersonal.

-

Hemtjänstens personal har nu flyttat till lokaler i Ågy-skolan.
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§ 148

Avtackning
Dagens ordförande, Marita Arvidsson, tackade socialnämndens tjänstemän
för ett bra arbete och önskade närvarande ledamöter och tjänstemän en god
jul.
En avtackning hölls för socialnämndens nyblivna pensionärer, med blommor
och julbord.
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