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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 2

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-11-01

§ 111
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Skrivelse från Värmlands läns Vårdförbund 2011-09-23, information gällande
beslut i direktionen 2011-04-08

-

Skivelse från Röda Korset, sammanställning av frivilligtimmar 2010

-

Skrivelse från verksamhetschefen på Kvarnåsen ang riskbedömning av trafiken
vid Kvarnåsen

-

Protokoll KF § 82, förslag om kostorganisation

-

Protokoll KF § 80, Kommunalrådet informerar

-

Protokoll KF § 85, beslut om taxor o avgifter inom hemtjänst, hemsjukvård
och LSS

-

Protokoll KF § 86 beslut om medlemskap i Samordningsförbundet Norra
Dalsland

-

Protokoll KF § 87 omdisponering av medel 2011 till Årjängsmodellen

-

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2011-09-27

-

Protokoll från Pensionärsrådet 2011-09-30

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-11-01

§ 112

Dnr 56.11.70

Revidering av budgetram för socialnämnden 2012
På grund av planerad ombyggnation på Kvarnåsen/Älvgården föreslår
ekonomichefen en revidering av socialnämndens budgetram för 2012.
Socialnämndens beslut
En revidering av socialnämndens budgetram för 2012 till 173 918 tkr, en
minskning med 600 000 tkr, godkänns.

Kopia till
Ek avd
KS

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-11-01

§ 113

Dnr 30.11.70

Ekonomisk redovisning, budgetuppföljning per 2011-09-30

5102 Hemtjänst
-2 320 tkr
En omsorgstagare har förlorat sin LASS-ersättning, har fortfarande behov av assistenter, som ska
belasta hemtjänsten. Kostnaden för assistenterna uppskattas till 1 500 tkr per år, vilket innebär en
kostnad på 1 250 tkr för tio månader.
Hemtjänsten överskrider budget med två tjänster, innebär en årskostnad på ca 950 tkr. Årets
löneökningar blev högre än budgeterat för hemtjänsten, innebär ca 60 tkr i ytterligare kostnader.
5103, 5104, 5110 Carema
Intäkterna för Carema större än budgeterat. Förväntat plus i slutet av året.

249 tkr

5251 Personlig assistans
-595 tkr
Två personer har fått LSS-beslut fr.o.m. 110601, ingen ersättning från FK, kommunen måste stå
för kostnaden. Årets kostnad beräknas till ca 500 tkr för båda personerna.
Kommunen har förlorat en dom i Kammarrätten som rör personlig assistans perioden 2008-2009.
320 timmar för lite har utbetalats, vilket innebär en kostnad på ca 80 tkr.
Objekt 8220 överskrider budget med ca 100 timmar per månad, vilket innebär en årskostnad på ca
300 tkr.
Objekt 8213 hr fått utökning av beviljade timmar, vilket innebär ca 200 tkr extra kostnader.
LASS-intäkterna för 2011 är budgeterade till 84,5 procent av beviljade timmar. Det innebär att
intäkterna kan bli större än budgeterat.
5253 Insatser enl LSS
0 tkr
Insatser enl LSS har tidigare haft ett prognostiserat underskott. Fler elever än budgeterat har börjat
på elevhem under höstterminen, fler barn har varit inskrivna på fritids i somras, fler barn har
beviljats korttidshem för längre tid under sommaren.
Fr o m höstterminen totalt 11 personer på elevhem, fyra nya elever har börjat och fem har slutat
(en person har hoppat av). Räknar inte längre med att elevhemmen kommer att överskrida budget.
Fritids och korttids överskrider budget med ca 200 tkr vardera, men övriga aktiviteter under
verksamheten går plus, därför beräknas inte något underskott för året.
5254 Daglig verksamhet
-342 tkr
Försäkringskassan har dragit in tre personliga assistenter som följde med de inskrivna på daglig
verksamhet vilket inneburit att belastningen på dagcenters personal ökat. Från november 2010 har
personalen utökats med en tjänst på 80 procent.
5258 Socialpsykiatrin
-216 tkr
Ett ärende som tidigare beviljats LSS har fått SoL-beslut och kommer fortsättningsvis att belasta
socialpsykiatrin. Insatsen är boendestöd 20 timmar per vecka.
5521 Inst vård vuxna enl LVM
Ingen placering för närvarande.

458 tkr

5522 Inst vård vuxna enl SoL
För närvarande finns två placeringar och en tredje på gång.

-786 tkr

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-11-01

§ 113 forts
5541 Inst vård barn och unga enl SoL
En ytterligare placering från mitten av oktober. Totalt finns tre placeringar.

-576 tkr

5542 Inst vård barn & unga enl LVU
858 tkr
En placering kommer att flyttas hit från verksamhet 5541 fr o m november månad.
5571 Familjehemsvård barn och unga
Två ytterligare personer tillkom i oktober, en har flyttats till institutionsplacering.
Totalt finns mellan 12-15 placeringar i familjehem.

267 tkr

5751 Försörjningsstöd
-164 tkr
Prognosen för försörjningsstöd har förbättrats. Fortsatt minskning sedan första kvartalet i år, är nu
ca 300 tkr per månad, inkl två arbetsledare på AME (61 tkr/mån).
5909 Adm IFO
IFO har tagit in extern hjälp som belastat verksamheten med 175 tkr.

-363 tkr

9004 Gemensam adm socialkontor
Det har budgeterats 1 mkr mer för Carema än vad utfallet blev.

1 000 tkr

ÅRSPROGNOS SOCIALNÄMNDEN

-2 410 tkr

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Kopia till
Socialchef
Ek avd

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-11-01

§ 114

Dnr 108.11.02

Erbjudande om heltid och årsarbetstid för nattpersonal inom hemtjänsten
Ett förslag har utarbetats om att erbjuda heltid och årsarbetstid med ”flytande tid”
för nattpersonal inom hemtjänsten.
Kommunen kan på så sätt bemöta de anställdas önskemål om utökad arbetstid och
heltidstjänster. Kommunens kostnader för mertid, fyllnadstid och övertid kan
också sänkas samtidigt som vikarieanskaffningen kan underlättas.
Förslaget har förhandlats i lokal samverkan.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 145
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. Personal som arbetar 64% natt inom hemtjänsten erbjuds att arbeta heltid med
årsarbetstid och ”flytande arbetstid”.
2. Den flytande tiden utvärderas och konsekvensanalys upprättas efter första
halvårets verksamhet, för att säkerställa att kostnaderna inte ökat i relation till
tidigare sätt att bemanna.
3. En arbetsgrupp startas för att se över möjligheterna till heltidsanställning för
övrig personal inom hemtjänsten, för dem som önskar.

Kopia till
Socialchef
Områdeschefer
Personalavd

Utdragsbestyrkande
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2011-11-01

§ 115

Dnr 46.11.72

Befattningsändring inom Socialpsykiatrin
En översyn av Socialpsykiatrins verksamhet och lokalbehov har påbörjats. I
översynen har ingått att klargöra kommunens och landstingets ansvar. En ny
modell för samverkan mellan kommun och landsting används i många kommuner
i Sverige, vilket innebär införande av vård- och stödsamordnare. Insatsen
Boendestöd och yrkesgruppen boendestödjare är i denna modell mycket viktiga.
I boendestödjarens yrkesroll ingår att arbeta utifrån biståndshandläggarens
beviljade beslut. Boendestödjaren ska tillsammans med brukaren göra en genomförandeplan där det ska framgå mål och syfte med stödet. Vad, hur, av vem och
när stödet ska ges. Utvärdering av genomförandeplanen ska göras minst en gång
per år. ”Målet med boendestöd är att personen ska uppnå en större självständighet
i sitt vardagsliv” enligt Nationell psykiatrisamordning. Kommunens uppdrag är att
stödja och stötta brukarna i det dagliga livet. Boendestödjaren ska tillsammans
med brukaren kunna utföra alla i ett hem förekommande sysslor beroende på vilka
insatser som beviljats. Brukaren ska få stöd i sitt boende samt kunna få
möjligheter att vara med vid social samvaro.
Idag utför kommunens personal en del av de hälso- och sjukvårdsuppgifter som
åligger Landstinget att utföra. De fem personer som idag arbetar inom socialpsykiatrin ska endast utföra arbetsuppgifter som ingår i kommunens ansvar.
Kommunens samtliga personal som utför stöd i brukarens hem föreslås att
tituleras boendestödjare. Som boendestödjare kan man vara personal med olika
kompetenser, som t ex kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och skötare. Olika
yrkesgrupper höjer kompetensen i gruppen vilket också bör höja kvaliteten på de
insatser som utförs genom boendestöd.
Boendestöd ska utföras alla dagar i veckan, det ska vara brukarnas behov som styr
verksamheten. Idag utförs endast boendestöd mellan kl 08.00 – 17.00, måndag till
fredag.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 146
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
All personal som arbetar med boendestöd inom socialpsykiatrin ska tituleras
boendestödjare. Boendestöd ska utföras under veckans alla dagar mellan kl 07.0022.00 och utgå från brukarens behov.
Kopia till Socialchef, Områdeschef
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-11-01

§ 116

Dnr 109.11.72

Riktlinjer vid biståndsbedömning för socialpsykiatri
Kommunen har ett tydligt ansvar för att samordna samhällets insatser för
människor med långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning.
Riktlinjer för biståndsbedömning för socialpsykiatri har uppdaterats. Dessa
riktlinjer avser handläggning av socialt stöd enligt Socialtjänstlagen (2001:453)
för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Myndighetsbesluten handläggs
av biståndsbedömare i socialpsykiatri på delegering av socialnämnden i Årjäng.
Syftet med riktlinjerna är att
- ge information till sökande och andra intresserade kommuninvånare om vilken
hjälp och stöd de kan förvänta sig i Årjängs kommun.
-

Säkerställa att biståndsbeslut så långt det är möjligt fattas enligt samma
bedömningsgrunder för de personer som har likartade behov. Biståndsbeslutet
grundar sig alltid på den enskildes behov av stöd.

Riktlinjerna redovisar vilka kriterier som gäller för viss insats samt beskriver vad
som är ett normalt bistånd för varje insats. Beviljad tid bedöms efter den enskildes
behov. Vid särskilda skäl kan en individuell prövning resultera i att ett beslut
avviker från det som är angivet i denna vägledning.
Insatser i socialpsykiatri i Årjängs kommun är:
- Boendestöd
- Dagverksamhet
- Ledsagning.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 147
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner riktlinjerna.

Kopia till
Socialchef
Områdeschef
Kvalitetsansvarig
Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-11-01

§ 117

Dnr 84.11.72

Redovisning av inkomna synpunkter
Lena Bergman har lämnat en redovisning av synpunkter som inkommit till
avdelningen för vård och omsorg perioden juli – september 2011.
Sex synpunkter har inkommit.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 148
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner informationen.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2011-11-01

§ 118

Dnr 88.11.72, 91.11.72

Rapporter enligt Lex Sarah
Två rapporter enl Lex Sarah har inkommit från Carema Care. Socialchef May
Hansson redogör för händelserna.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 149
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden tar del av redovisade ärenden.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-11-01

§ 119

Dnr 98.11.70

Förslag till sammanträdesdagar 2012
Ett förslag till planering av sammanträdesdagar för socialnämnden 2012
redovisas. Ordinarie sammanträdestid är andra och fjärde tisdagen i månaden kl
8.00. Vid de tillfällen arbetsutskottet sammanfaller med kommunstyrelsens
arbetsutskott, föreslås att socialnämndens arbetsutskott hålls kl 13.00.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 150
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskott
10 januari*), 14 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti,
11 september, 9 oktober, 13 november, 4 december*).
Socialnämnd
24 januari*), 28 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti,
25 september, 23 oktober, 27 november 18 december*).

*) samma datum som KSAU och KS

Kopia till
Socialchef
Kansli/assistent

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-11-01

§ 120

Dnr 99.11.72

Stängning av Oasen under semesterperioden, återremiss
Ett förslag till besparing genom att stänga Oasen, dagverksamheten för dementa,
under fyra veckor sommartid har utarbetats av områdeschefen. Besparingen består
av minskade vikariekostnader, ca 27 000 kr per år.
Stängningen kan innebära en högre arbetsbelastning för hemtjänsten och för de
anhöriga.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-12 § 151
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Dagverksamheten Oasen stängs under fyra veckor sommaren 2012. En
utvärdering av åtgärden ska ske efter sommaren.

Kopia till
Socialchef
Områdeschef

Utdragsbestyrkande
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Årjängs Kommun

Sida 13
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Socialnämnden

2011-11-01

§ 121

Dnr 123.11.70

Presentation av Vändpunktens verksamhet
Alkohol- och drogterapeut Annica Widström presenterade sej själv och
verksamheten som bedrivs på Vändpunkten.
Öppenvårdsverksamheten Vändpunkten har funnits i Årjängs kommun sedan
1994 på Kvarnåsen. Verksamheten flyttar till nya lokaler på Nertomtvägen i
november 2011.
Bland Värmlands kommuner är det, förutom Årjäng, Eda och Kristinehamns
kommuner som bedriver kostnadsfri öppenvårdsverksamhet.
Socialnämndens beslut
Ordföranden tackade för informationen.

Kopia till
Socialchef
Alkoholterapeut
Avdelningschef

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2011-11-01

§ 122

Dnr 87.11.72, 73.10.72

Rapport om äldres läkemedelsanvändning
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Elisabeth Evegård, rapporterade om
läkemedelshanteringen i vård och omsorg. Ett systematiskt arbete har påbörjats,
där läkemedelsgenomgångar med deltagande av läkare och sjuksköterskor
regelbundet genomförs, vid kommunens äldreboenden och i hemsjukvården.
Läkarbristen i Årjängs kommun innebär i vissa fall att ett för stort ansvar vilar på
kommunens distriktssköterskor.
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till
Socialchef
MAS

Utdragsbestyrkande

