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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24
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Plats och tid
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Avd chef Lars-Göran Larsson
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Anne Marie Lindberg
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plats och tid
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Birgitta Schmidt
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Justerande

Anne Marie Lindberg

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokoll

2012-01-24
2012-01-30

Datum för anslags nedtagande

2012-02-21

Socialförvaltningen

Underskrift

Laila Axelsson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§4
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

Skrivelse Vårdförbundet, utdebitering av extra medlemsavgift 2011

-

Protokoll från Samverkan (LOSAM) 2011-12-06

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 3

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§6

Dnr 64.10.74

Rapport om flyktingmottagningen
Flyktingsamordnare Maria Svala redogör för kommunens flyktingmottagning.
Årjängs kommun har avtal med Migrationsverket att per år ta emot 10 personer,
s.k. kvotflyktingar, samt 10 personer som kommer till kommunen via anknytning
eller på eget initiativ.
Under åren 2008 - 2011 har 66 flyktingar anlänt, varav 47 bor kvar i kommunen.
Sedan 2011 har arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för flyktingarnas
etablering på arbetsmarknaden och deras försörjning. Försäkringskassan
administrerar utbetalning av ersättningar.
Kommunen har ansvar för bosättning och samhällsintroduktion, bl a
svenskundervisning, sjukvårdskostnader m m.
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 4

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§7

Dnr 30.11.70

Ekonomisk redovisning – budgetuppföljning
Socialchef May Hansson gav en översiktlig rapport över socialnämndens
ekonomiska ställning till och med 31 december. En detaljerad rapport över år
2011 kommer att presenteras vid socialnämndens nästa sammanträde.
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 5

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§8

Dnr 7.12.70

Verksamhetsnamn Stöd och omsorg
I samband med att kommunens nya förvaltningsorganisation trädde i kraft fick
den tidigare socialförvaltningen namnet Verksamhet Vård och omsorg. Samtliga
tidigare förvaltningar har fått ett stabs- eller verksamhetsnamn. Diskussioner har
förts inom alla verksamheter angående stabs- och verksamhetsnamnen. Vissa
verksamheter kommer att byta namn.
Förslaget från tjänstemännen på tidigare socialförvaltningen är att verksamheten
ska kallas Verksamheten Stöd och omsorg. Tjänstemännen ser dessa ord som de
mest heltäckande utifrån de verksamheter som bedrivs.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10 § 7
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Verksamheten Vård och omsorg byter namn till Verksamheten Stöd och omsorg.

Kopia till
KS, Medborgarservice
Socialchef
Avdeln chef, områdeschefer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 6

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§9

Dnr 113.11.72

Redovisning av synpunktshantering, oktober – december 2011
Tre synpunkter har inkommit under ovanstående period. Ett handlar om beröm till
fritids- och korttidsverksamhet LSS. Ett berör klagomål på bemanning och brist
på stimulans på Carema Care Kvarnåsen, avd Nygården. Ett ärende handlar om
oväsen som stör de boende i samband med ombyggnation under Älvgården.
Socialnämnden får en rapport om vidtagna åtgärder.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10 § 8
Socialnämndens beslut
Rapport av synpunktshantering godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till
Socialchef
Kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 7

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§ 10

Dnr 2.12.72

Anslutning till lokala Vård- och omsorgscollege
Barn- och utbildningsförvaltningen samt verksamheten Vård och omsorg har för
avsikt att Årjängs kommun ansluter sig till lokala VO-College i Arvika. Syftet är
att höja kvalitén samt öka attraktiviteten och statusen, både på utbildningar och
yrken inom vård och omsorg. Att få använda titeln Vård- och omsorgscollege är
en kvalitetsstämpel på arbetet.
Beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott om att ansluta till VO-College
Arvika och en avsiktsförklaring skrevs. Arbetet med ansökan att ingå i Arvikas
lokala VO-College pågår och planeras bli klar i januari 2012. Samverkansavtal
har upprättats mellan de ingående parterna.
Kostnaden 10 000 kr per år fördelas lika på barn- och utbildningsförvaltningen,
Årjängs praktiska gymnasium och verksamheten Vård och omsorg. Dessutom
20 000 kr var tredje år, för granskning från VO-College nationella råd, för
certifiering.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10 § 9
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om
ansökan till VO-College.

Kopia till
Kvalitetsansvarig
Socialchef
Barn- och utbildningskontor
Ek avd
Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§ 11

Dnr 90.10.72

Ombyggnation av Kvarnåsen, etapp 2
En översyn av socialnämndens lokaler påbörjades 2009. Under 2010 och 2011 har
arbete pågått för att finna lösningar till att flytta nämndens verksamheter till
kommunägda lokaler. Fortfarande finns flera av socialnämndens verksamheter
kvar på Silbodalshemmet och nya lokaler måste tas fram för att en total utflyttning
ska kunna ske och vara klar 2012-06-30.
En ny översyn av lokalerna på Kvarnåsen har gjorts för att se över möjligheterna
att bygga om för att få in verksamheten Rehab. Förslag på ritningar har tagits fram
i samverkan med personal på Rehab och Kvarnåsen. Förslaget är att bygga om
lokalerna som idag inrymmer terapi, hårvård och fotvård. Terapiverksamheten
som idag finns på Kvarnåsen flyttas till ’Blå hallen’, genom att ta bort befintliga
kontorslokaler. Kontorslokaler byggs om och till i entréplanet.
En konsekvens av ovan nämnda förslag blir att lokaler för hårvård och fotvård
inte längre kommer att finnas på Kvarnåsen. Lokalerna förslås sägas upp. Under
uppsägningstiden förslås att lokaler för hårvård och fotvård erbjuds i andra
lokaler.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-10 §10
Socialnämndens beslut
1. Avtal om lokalerna där hårvård och fotvård utförs sägs upp. Avtalstiden löper
ut 31 december 2012.
2. Befintliga terapilokaler byggs om till rehablokaler.
3. Ombyggnation av ’Blå hallen’ till terapilokal görs, skjutbara glasdörrar eller
liknande används som rumsavskiljare.
4. Kontor i entréplanet byggs om.
5. Förråden i entréplanet flyttas till annan placering.
6. Tilläggsanslag begärs för att genomföra ombyggnation etapp 2. Ett
kostnadsförslag presenteras för ombyggnaden som innebär en ökning med 2,7
milj kr. Kostnaden kommer att regleras via internhyra.
Kopia Socialchef, KS, ek.avd
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§ 12

Dnr

Information om lokaler
Socialchef May Hansson informerade om lokalfrågan. Daglig verksamhet inom
LSS kommer att disponera tomma lokaler i Årjängs gymnasieskola.
Kontorslokaler för distriktssköterskor, biståndsbedömare och hemtjänst ska
disponeras i våningsplan 2 vid Elektromekan/Hanza Presision, på Högerudsområdet.
Därmed beräknas att verksamheterna i Silbodalshemmet skall inrymmas i
kommunens egna lokaler före halvårsskiftet 2012.
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2012-01-24

§ 13

Dnr 137.11.72

Värdegrund och Policy för etik och bemötande i vård och omsorg
Den 1 januari 2011 trädde två nya bestämmelser i socialtjänstlagen i kraft. Genom
ändring i 5 kap 4 § SoL infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund och
i 5 kap 5§ Sol infördes en bestämmelse som tydliggör den äldres ökade
möjligheter till inflytande vid genomförandet av insatserna. Syftet är att
tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara grunden för allt arbete inom
äldreomsorgen.
En gemensam värdegrund bör vara utgångspunkt för att verksamhet inom stöd
och omsorg i Årjängs kommun. Värdegrunden omfattar såväl handläggning av
ärenden som utförande av insatser.
Den enskilde ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det avses att
alla som arbetar inom stöd och omsorg bör värna och respektera var och ens rätt
till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. En värdegrund och policy för etik och bemötande i stöd och omsorg
ska utgå från en humanistisk människosyn.
Ett dokument har utarbetats av ledningsgruppen i kommunens vård och omsorg.
Syftet är att detta dokument ska användas i verksamheterna som ett underlag i
dialogen om en gemensam värdegrund vid träffar med all vårdpersonal.
Socialnämndens beslut
Dokumentet ”Värdegrund och policy för etik och bemötande i vård och omsorg”
ska användas som ett underlag för en gemensam värdegrund för all personal i
Verksamheten Stöd och omsorg i Årjängs kommun.

Kopia till
Socialchef
Avdelningschef
Samtl områdeschefer
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§ 14
Vårdcentralen i Årjäng
En skrivelse ska sändas till Landstinget, med uttalande att socialnämnden ser
allvarligt på frågan om Årjängs vårdcentral och förändringen till filial.
Socialnämndens beslut
En skrivelse sänds till Landstinget med synpunkter på frågan om Årjängs
vårdcentral och förändringen till filial.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-01-24

§ 15
Kurser och konferenser
-

Regional konferens ”Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst” 7 mars
kl 10.00 i Kristinehamn. Anmälan senast 7 februari.

Utdragsbestyrkande

