SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 1

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-03-15
Kommunkontoret, Årjäng den 15 mars 2010 kl 8.00 – 13.00
Rolf Emanuelsson, ordf
(FP)
Annika Holmstrand
(C)
Lotta Wignell
(C)
Margareta Bryntesson
(M)
Agneta Nilsson
(KD) Deltog t o m kl 10.10
Maurice Leroy
(S)
Anne Marie Lindberg
(S)
Agneta Eklund
(S)
Hans Karlsson
(S)

Plats och tid
Beslutande

Knut Jansson
Susanne Johansson
Lars Jonehög
Margaretha Helg

(C)
(S)
(FP)
(V)

Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare
Tj ers kl 10.10 – 10.45
Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Socialchef May Hansson
Kanslisekreterare Birgitta Schmidt
Anita Karlberg, Kenneth Engström, Viktoria Larsson §30
Caisa Andersson §31

Utses att justera

Agneta Eklund

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet den 18 mars kl 15.30

Underskrift

Paragrafer

27-40

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerande

Agneta Eklund

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokoll

2011-03-15
2011-03-18

Datum för anslags nedtagande

2011-04-11

Socialförvaltningen

Underskrift

Laila Axelsson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 2

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-03-15

§ 29
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Beslut från Socialstyrelsen 2011-03-02. Tillsyn enl SoL avseende
dokumentation, uppföljning och delaktighet inom äldreomsorgen i Årjängs
kommun

-

Protokoll från Karlstads kommun, länsgemensam socialjour

-

Skrivelse från Nordmarkens Hem- o samhälle ang Kvarnåsens
terapiverksamhet

-

Information och inbjudan om mässa ”Tillgänglighet i arbetslivet” 30 mars kl
16-21 på Hotellet

-

Lediga platser i särskilt boende, korttidsboende och demensboende

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Kommentar till skrivelsen från Nordmarkens Hem- och samhälle: Lars Jonehög
menar att besked bör ges att terapiverksamheten ska vara kvar. Socialchefen ska ta
upp frågan vid ett kommande möte med Carema.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-03-15

§ 30

Dnr 19.11.70

Presentation av socialförvaltningens verksamheter
Områdescheferna för LSS-verskamheten, Anita Karlberg, Kenneth Engström och
Viktoria Larsson presenterar sin verksamhet och dess fastställda mål:
”Att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Verksamheten skall vara grundad på respekt för självbestämmande och integritet.
Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges. Den enskilde skall få möjligheter att leva
som andra. Verksamheten skall vara av god kvalitet, kvaliteten i verksamheten
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det skall finnas den
personal som behövs för att ge Gott stöd, God service, Omvårdnad.”
De bärande principerna för omsorgstagare inom LSS är självbestämmande och
inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. Det ska leda till
goda levnadsvillkor som är varaktiga – så länge behov föreligger. Insatser ska
vara samordnade och kunna anpassas till individuella behov. Det är viktigt att
stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
Områdeschef Viktoria Larsson redogjorde i korthet för vilka regler som gäller för
personlig assistans enligt LSS, kommunens skyldigheter gentemot den enskilde
och Försäkringskassans ansvar.
Nämndens ledamöter gavs tillfälle att ställa frågor efter redovisningen.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens ordförande tackade för den värdefulla informationen, som ger
upphov till många svåra frågeställningar inom LSS-verksamheten.

Kopia till
Socialchef
Omr chef

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-03-15

§ 31

Dnr 30.11.70

Ekonomirapport
Förvaltningsekonom Caisa Andersson redovisar en sammanställning över
socialnämndens resultat till och med 2011-03-15:
Hemtjänsten

-1 250 tkr

På grund av ny bedömning från Försäkringskassan har en omsorgstagare inom personlig
assistans mist sin LASS-ersättning. Fortsatt behov av assistenter men de ligger nu under
SoL, LSS-handläggare ska fortfarande handlägga ärendet men kostnaden ska belasta
hemtjänsten. Kostnad för assistenterna är ca 1 500 tkr/år. För 10 månader under 2011
kommer hemtjänsten att belastas med ca 1 250 tkr.

Försörjningsstöd

-1 000 tkr

Då socialnämnden inte fick begärd ramförstärkning för 2011, fick budgeten minskas för
försörjningsstöd med 700 tkr. Det ansågs då inte orimligt, eftersom socialnämnden inte
kände till att ytterligare kostnad på AME på 500 tkr skulle tillkomma. I år befaras utfallet
bli högre än för 2010, då 50 personer inom kort kommer att utförsäkras.

Daglig verksamhet

- 350 tkr

Tre personliga assistenter har försvunnit, Dagcenter behövde utöka med 80% tjänst.

Insatser enligt LSS

- 300 tkr

Svårt att göra en prognos på kostnad för elevhemsboende i detta tidigare skede.
Priserna varierar kraftigt mellan olika orter och skolor.

Buffert

+1 000 tkr

Budgeterat 1 mkr mer för Carema än vad utfallet blev.

Prognos för socialnämnden 2011

-1 900 tkr

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporten om budgetavvikelser, som till största delen
beror på Försäkringskassans nya bedömningar i LSS-ärenden.
Rapporten tillställs kommunstyrelsen för kännedom.

Kopia till
Ek avd
KS

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 20.11.70

Socialnämndens fadderverksamhet
Fadderverksamheten inom socialnämnden innebär att varje nämndledamot följer
ett speciellt verksamhetsområde under ett års tid. Resp. områdeschef ansvarar för
att faddern bjuds in, exempelvis till en arbetsplatsträff.
Mål och syfte med fadderverksamheten ska vara att varje nämndledamot ska få en
större inblick i socialnämndens verksamheter och därmed öka förståelsen för de
olika verksamheterna. Varje ledamot har rätt till ersättning under tre heldagar per
mandatperiod.
En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till fördelning.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 28
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Fadderverksamheten organiseras för 2011 enligt nedanstående:
Verksamhetsområde
Hemtjänst
Hemtjänst
Hemsjukvård/Oasen
LSS Daglig verksamhet/
Gruppboenden
LSS Personlig assistans
LSS Fritids/Korttids
Socialpsykiatrin
Individ- och familjeomsorg
Kvarnåsen
Solgården
Silbodalshemmet

Områdeschef
Helen Låbbman
Malin Eklund
Carina Fredriksson

Ledamot
Rolf Emanuelsson
Lotta Wignell
Margareta Bryntesson

Kenneth Engström
Viktoria Larsson
Anita Karlberg
Anita Karlberg
Lars-Göran Larsson
Karin Fredriksson
Louise Malmeström
Louise Malmeström

Per Olsson
Agneta Nilsson
Elin Hilmersson
Anne Marie Lindberg
Maurice Leroy
Annika Holmstrand
Agneta Eklund
Hans Karlsson

Kopia till
Områdes- och avdelningscheferna
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-03-15

§ 33

Dnr 1.11.70

Attestlista
Ett förslag till kompletteringar på attestlista från 2011-01-01 ska göras, bl a
rörande konton för insatser enl LSS.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 30
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Kompletteringar till attestlista för socialnämndens drift från och med 2011-01-01
godkänns.

Kopia till
Ek avd
Verksamhetsansvariga

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr 29.11.72

Nya bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om vissa kommunala
befogenheter
.
Socialchef May Hansson informerar om ny lagstiftning som gäller från och med
2011-01-01.
I 5 kap 4§ SoL införs en bestämmelse om en nationell värdegrund för bemötande
av personer över 65 år. Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens
omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och den
äldre personen ska få ett gott bemötande.
I 2 kap 10§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter införs en ny
bestämmelse om att kommunerna ges befogenhet att lämna kompensation till
enskild person som inte fått bistånd enligt socialtjänstlagen inom skälig tid eller i
enlighet med beslut av socialnämnden eller ett avgörande i domstol.
Kompensation får även lämnas när socialnämnden inte fullgjort en garanti som
lämnats till personen att inom en viss tid eller på ett visst sätt tillhandahålla
bistånd. Bestämmelsen omfattar alla former av bistånd enligt socialtjänstlagen
SoL.
Det innebär att kommunfullmäktige måste ta beslut om man önskar införa
ersättningsutbetalning.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 32
Socialnämndens beslut
Ärendet utreds ytterligare.

Kopia till
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 27.11.72

Kvalitetsgranskning Carema Care, Solgården
Enligt kommunens avtal med Carema Care ska kvalitetsgranskningar utföras.
Kvalitetsansvarig Lena Bergman redovisar granskningar gjorda under perioden
2009-2011 genom tillsynsbesök, avvikelsehantering, brukarenkäter och
uppföljningar.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 33
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till
Kvalitetsansvarig
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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2011-03-15

§ 36

Dnr 28.11.72

Avgift för lunchservering
En översyn av kostnader för måltid på demensavdelningen Oasen har gjorts.
Kostnaden som gästerna på Oasen betalar för servering har varit 49 kronor per
dag. I summan ingår lunch samt kaffe och smörgås på förmiddagen.
En höjning av avgiften med 2 kronor per dag och gäst på Oasen föreslås. Idag tar
kommunen ut en kostnad på 51 kronor per portion för mat som distribueras av
hemtjänsten. Kostnad per dag är då densamma som en matportion som beviljats
enligt bistånd.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 34
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Priset för lunch och förmiddagskaffe för gästerna på Oasen höjs till 51 kronor per
gäst och dag från och med 2011-04-01.

Kopia till
Verksamhetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-03-15

§ 37

Dnr 94.10.74

Yttrande över motion om Öppen förskola /familjecentral i Töcksfors
Runar Patriksson, (FP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med
begäran om att utreda en omstart av Öppen förskola / familjecentral i Töcksfors.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 35
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden bekostar redan idag den del av kuratorstjänsten som finns på
ungdomsmottagningen i Töcksfors. Socialtjänstens hemterapeut deltar i BVCverksamheten i Töcksfors.
I övrigt är socialnämnden positiv till förslaget i motionen men anser att
diskussionen om öppen förskola / familjecentral i Töcksfors bör föras i samband
med övriga budgetförhandlingar.

Kopia till
KS

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-03-15

§ 38

Dnr 73.10.72

Revisorernas granskning av äldres läkemedelsanvändning
Årjängs kommuns revisorer har tidigare tillsammans med revisorerna i
Landstinget i Värmland samt åtta andra kommuner genomfört en granskning
avseende förskrivning av läkemedel vid kommunens äldreboenden Solgården och
Kvarnåsen.
Socialnämnden har behandlat rapporten 2010-11-23 och redovisat förslag till
åtgärder samt visat på förbättringsåtgärder.
Kommunstyrelsen önskade förtydligande kring frågan om skillnader i
läkemedelsanvändningen vid särskilda boenden som MAS Elisabeth Evegård har
redovisat. Förtydligande av definitionen av läkemedelsgenomgångar, bristen på
ordinarie läkare i kommunen samt att det ofta förekommer bristfällig information
om läkemedel vid utskrivning från sjukhus är några förbättringsområden.
Elisabeth Evegård redovisar sin reviderade rapport vid dagens sammanträde.
En granskning är önskvärd även inom hemtjänstens område, i de fall hemsjukvård
är aktuell.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-03-01 § 36
Socialnämndens beslut
Redovisningen av Elisabeth Evegårds åtgärdsplan och förbättringsförslag
godkänns.

Kopia till
KS
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-03-15

§ 39
Övrig fråga
Ledamoten Maurice Leroy framförde förslaget att politiker och tjänstemän i
socialnämnden bör ges tillfälle till att under informella former stärka
samhörigheten hos ledamöterna, bl a med tanke på att många nya tillkommit.
Socialnämndens beslut
Ordförande Rolf Emanuelsson och socialchef May Hansson får i uppdrag att
föreslå lämplig plats och tidpunkt för att ge socialnämnden tillfälle till
övergripande planläggning av det framtida arbetet.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-03-15

§ 40
Information vid Pensionärsrådets möten
Ordföranden i Pensionärsrådet, Knut Jansson, efterlyser information och idéer till
Pensionärsrådets sammanträden, som hålls fyra gånger per år.
Socialnämndens beslut
Nämnden fick i uppdrag att verka för att idéer och information kan tas upp vid
Pensionärsrådets möten.

Utdragsbestyrkande

