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Socialnämnden

2012-09-25

§ 95
Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan.
Delegationsbeslut enligt pärmredovisning:
-

Beviljade försörjningsstöd 2011-08-28 – 2012-09-21
Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm m.m. 2012-08-27 – 09-21
LSS-beslut 2012-08-01 – 08-31
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-11

Socialnämndens beslut
Redovisningen i övrigt godkänns och läggs till handlingarna.

+

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-09-25

§ 96
Ärenden för kännedom, enskild person
-

Inget att rapportera.

Socialnämndens beslut
Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-09-25

§ 97
Ärenden för kännedom, övrigt
Socialnämnden noterar följande ärenden för kännedom:
-

KF § 92, Bokslut 2011 för Värmlands läns Vårdförbund

-

KF §103, Entledigande för ersättare i socialnämnden, Inge Digrell (S)

-

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2012-08-21

-

Protokoll från Pensionärsrådet 2012-08-31

-

Protokoll från Lokal samverkan 2012-09-18

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Protokollen från intresseråden ska sändas till socialnämndens ledamöter.

Kopia till
Admin avd

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 5

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-09-25

§ 98

Dnr 73.12.70

Remiss om samverkansavtal för Beroendecentrum Värmland
Beroendecentrum Värmland startade 2007 som ett treårigt projekt i Värmlands läns
Vårdförbund, med kommunerna och i samarbete med Landstinget. Samverkansavtalet
har förlängts med ytterligare tre år till och med 2013-10-31.
Förslag föreligger från direktionen för Värmlands läns Vårdförbund att avtalet
permanentas från 2013-11-01. Medlemskommunernas yttrande ska vara Vårdförbundet
tillhanda senast 30 september 2012.
Individ- och familjeomsorgen har kontinuerligt sedan starten använt Beroendecentrum
för abstinensvård, utredning och första steget i en vårdkedja för klienter med tyngre
beroendeproblematik. Kommunerna betalar avgift per utnyttjat tillfälle.
I dagsläget finns inga invändningar eller kritik mot verksamheten. Det är viktigt att
beroendecentrum får vara kvar efter att nuvarande avtal löper ut.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-11 § 122
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämnden beslutar att man ställer sig positiv till direktionen för Värmlands läns
Vårdförbunds förslag att avtalet för Beroendecentrum permanentas från 2013-11-01.

Kopia till
Socialchef, Avd chef, Värml läns Vårdförbund

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 83.12.70

Ställningstagande om inkontinenshjälpmedel ska ingå i Hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde
Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar att tillhandahålla inkontinenshjälpmedel, inom ramen för statsbidraget för brukare i ordinärt boende. Genom
detta finns ett gemensamt intresse att strukturera verksamheten, utarbeta riktlinjer,
samordna utbildningar och kompetensutveckling. Upphandling av inkontinenshjälpmedel har sedan 2007 skett av landstinget tillsammans med länets kommuner.
Ett förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt
reglemente för nämnden har gått ut till kommunerna, för möjlighet att lämna
synpunkter i frågan om inkontinenshjälpmedel ska lyftas in i Hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde. Övriga kommuner kommer av allt att döma att godkänna förslaget till
samverkan.
De ekonomiska förutsättningarna har utretts och visar ingen skillnad för kommunen
vid samverkan med Hjälpmedelsnämnden.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-11 § 124
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att hanteringen av inkontinenshjälpmedel i
Årjängs kommun ska ingå i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden.

Kopia till
Socialchef, Landstinget Hjälpmedelsservice

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 84.12.70

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende
Enligt socialtjänstlagen (SoL9 kap 4 1§) har den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Enligt SoL 5 kap 10§ ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder.
Insatsen särskilt boende består av en hyresrätt på ett särskilt boende med tillgång till
personal dygnet runt för personer som har omfattande och varaktiga behov av tillsyn,
omsorg och vård som inte kan tillgodoses av hemtjänst eller hemsjukvård. Årjängs
kommun har inriktningen att förstärka möjligheterna att bo kvar i det egna, ordinära
boendet så länge man kan och vill.
När det gäller beslut om boende i särskild boendeform eller korttidsplats för äldre, är
det enligt Socialstyrelsen lämpligt att fatta två beslut; ett som avser bostaden och ett
som avser de hemtjänstinsatser som den enskilde behöver (SOSFS 2012:12).
För makar/partner som båda beviljats särskilt boende och önskar bo tillsammans i
samma rum i särskilt boende, har Årjängs kommun, tillsammans med Carema Care, för
avsikt att så långt det är möjligt tillgodose detta.
Ett förslag till riktlinjer för biståndsbedömning för särskilt boende har upprättats.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-11 § 125
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för biståndsbedömning för särskilt boende.
2. Riktlinjerna träder i kraft 1 januari 2013.

Kopia till
Socialchef, områdeschef, biståndsbedömare, kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 85.12.70

Riktlinjer för bistånd i form av korttidsplats
Enligt socialtjänstlagen (SoL9 kap 4 1§) har den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Enligt SoL 5 kap 10§ ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder.
Insatsen korttidsplats består av en plats på korttidsboende med tillgång till personal
dygnet runt för personer som har omfattande och varaktiga behov av tillsyn, omsorg
och vård, som inte kan tillgodoses av hemtjänst eller hemsjukvård. Behovet kan också
handla om rehabilitering, utskrivningsklara från sjukhus, behov av avlastning/
sviktplats, eller i väntan på särskilt boende som beviljats. En korttidsplats för palliativ
vård, vård i livets slutskede, kan beviljas av distriktssköterska och bedöms enligt hälsooch sjukvårdslagen.
När det gäller beslut om boende i särskild boendeform eller korttidsplats för äldre, är
det enligt Socialstyrelsen lämpligt att fatta två beslut; ett som avser bostaden och ett
som avser de hemtjänstinsatser som den enskilde behöver (SOSFS 2012:12).
Ett förslag till riktlinjer för biståndsbedömning för korttidsplats har upprättats.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-11 § 126
Socialnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer för biståndsbedömning för korttidsplats.
2. Riktlinjerna träder i kraft den 1 januari 2013.

Kopia till
Socialchef, områdeschef, biståndsbedömare, kvalitetsansvarig

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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§ 102

Dnr 89.11.70

Årlig sammanställning av tillbuds- och skaderapporter
Kvalitetsansvarig, Lena Bergman, redovisar tillbuds- och skaderapporter i arbetsmiljön
för perioden september 2011 till augusti 2012.
Bland de redovisade händelserna noteras två fall av hot och våld mot personal på
Individ- och familjeomsorgen.
Arbetsutskottets ledamöter betonar vikten av att riktlinjer för bemötande vid hot och
våldsituationer är kända av personalen, samt att rutiner upprättas för hur hot och våld i
telefon ska handläggas.
Förslag
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-11 § 127
Socialnämndens beslut
1. Avdelningschef Lars-Göran Larsson får i uppdrag att utvärdera säkerheten i de
lokaler som omfattar IFO:s verksamhet samt föreslå lämpliga åtgärder vid entrén
till socialkontoret. Rapport avlämnas till arbetsutskottet i oktober.
2. Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen av tillbuds- och skaderapporter.

Kopia till
Socialchef, Avdelningschef, KS

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr 43.12.70

Ekonomi – delårsrapport 2012-08-31
Förvaltningsekonomen, Erina Grek, redovisade ett förslag till delårsrapport för
socialnämnden:
Enligt årsprognos väntas ett underskott på -1 050 tkr.
Äldreomsorg
Periodens avvikelse: 1 443 tkr
Årets prognos i förhållande till budget: -610 tkr
Periodens utfall visar en positiv avvikelse. Lönekostnaderna har varit lägre än budgeterat
för perioden p g a nytt sätt att beräkna semesterlöneskulden fr o m april då det nya PAsystemet infördes. Lönekostnaderna kommer att öka för årets resterande månader.
Hemtjänsten väntas få ett underskott på 1 000 tkr. Tidigare beviljad LASS-ersättning för
en omsorgstagare har avslagits av Försäkringskassan. Kostnaden belastar istället
hemtjänsten. Kostnaden fram till årets slut beräknas bli ca 960 tkr.
Hemtjänsten har en tillfällig utökning med 1,92 tjänst, vilket innebär en kostnad på ca
400 tkr resten av året.
Hemtjänsten har fått ca 30 tkr mer i intäkter per månad i och med nya avgiftsnivåer som
infördes 2012-01-01. Det ger ett överskott på 360 tkr.
Entreprenad särskilda boenden
Periodens avvikelse: -221 tkr
Årets prognos i förhållande till budget: 1 800 tkr
Helårshyran för Silbodalshemmet ligger kvar i budget. Den kvarvarande outnyttjade
hyreskostnaden utgör det förväntade överskottet på 1 800 tkr.
Omsorgen
Periodens avvikelse: 1 004 tkr
Årets prognos i förhållande till budget: 100 tkr
Periodens utfall visar en positiv avvikelse för handikappomsorgen. Det beror även här på
det nya sättet att redovisa semesterlöneskulden. Enligt prognosen blir det ett mindre
överskott i slutet av året.
Daglig verksamhet har utökat sin personal med 0,8 tjänst sen hösten 2010. Belastningen
på daglig verksamhet ökade då omprövning gjordes och personliga assistenter drogs in.
Årskostnaden beräknas bli 300 tkr.

Utdragsbestyrkande
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§ 103 forts
Socialpsykiatrin överskrider budget med ca 200 tkr i årsprognosen p g a extra lönekostnader då personal inom verksamheten avslutat sin anställning.
Insatser enl LSS kommer att få ett överskott i slutet av året på ca 500 tkr, p g a att det har
budgeterats fyra nya personer på elevhem hösten 2012, men ingen av dessa kommer att
börja.
Individ- och familjeomsorg
Periodens avvikelse: -1 540 tkr
Årets prognos i förhållande till budget: -2 540 tkr
IFO visar en negativ avvikelse för perioden. Kostnaderna har hittills varit ca 2,1 mkr
högre i jämförelse med samma period föregående år. Enligt årsprognosen kommer
underskottet att ökas till 2 540 tkr.
Institutionsvård barn och unga enl SOL/LVU har 2,0 årsplatser budgeterade. Under året
har det i genomsnitt varit ca 4-5 årsplaceringar. Årets underskott beräknas bli 2 746 tkr.
För närvarande finns det tre placeringar.
Institutionsvård vuxna enl LVM/SOL beräknas få ett mindre underskott på 133 tkr.
Kostnaderna har ökat från andra kvartalet i år och för närvarande finns fyra vuxna
placerade.
Kostnaderna för familjehemsvård barn och unga är lägre än samma period föregående år
och verksamheten beräknas sluta på ett överskott på 416 tkr.
Försörjningsstöd har haft något högre kostnader än budgeterat. I genomsnitt har det
utbetalats 380 tkr per månad i försörjningsstöd i jämförelse med budgeterat 350 tkr/mån.
Enligt prognos väntas ett underskott på 200 tkr.
Central administration, fortbildning och nämnd
Periodens avvikelse: 433 tkr
Årets prognos i förhållande till budget: 200 tkr
Gemensam administration socialnämnd beräknas få ett överskott på ca 200 tkr.
Kostnaderna har varit något lägre än budgeterat. Ingen interndebitering kommer att ske
andra halvåret för köp av nämndsekreterare.

Socialnämndens beslut
1. Förslaget till delårsbokslut godkänns och ska redovisas till kommunstyrelsen.
2. Socialchefen får i uppdrag att ta fram en åtgärdplan med anledning av
prognosticerat underskott, som ska redovisas för arbetsutskottet den 9 oktober.
Kopia till Socialchef, ek.avd, KS
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 12

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2012-09-25

§ 104

Dnr 1.12.70

Avstämning av socialnämndens verksamhetsmål
En avstämning av socialnämndens verksamhetsmål redovisas:
Hög livskvalitet
Verksamhetsmål: Barnkonventionen skall genomsyra alla socialnämndens
verksamheter och alltid beaktas vid beslut.
Resultat: Arbete pågår med att ett barnperspektiv ska framgå i 100 % av alla
utredningar och insatser inom alla lagrum. En utbildning i Barnkonventionen är
planerad.
Verksamhetsmål: I Årjängs kommun skall alla invånare ges möjlighet till en
social och ekonomisk grundtrygghet.
Resultat: Målet är att första försörjningsstödet till 95 % ska betalas ut inom 15
dagar. Av bidragshushållen ska 80 % nå självförsörjning inom 6 månader. Båda
målen förväntas uppfyllas under året.
Verksamhetsmål: I Årjängs kommun ska alla invånare ges möjlighet till ett aktivt
deltagande i samhällslivet.
Resultat: Målet är att 80 % av flyktinghushållen ska ha nått egen försörjning
genom arbete eller vidareutbildning inom två år från mottagandet. Förhoppningen
är att målen kommer att uppnås.
Livslångt lärande
Verksamhetsmål: Socialnämnden ska för sina verksamheter ha en välutbildad och
positiv personal under trygg och kompetent ledning.
Resultat: Utbildningen ”Leda för resultat” är slutförd. En kompetensinventering
sker årligen vid medarbetarsamtal. En utbildning- och fortbildningsplan har
upprättats under året. Det arbetas kontinuerligt med att verksamheten ska ha ett
väl fungerande ledningssystem genom framtagning av riktlinjer, policys,
riskanalyser och kvalitetsuppföljningar. Den politiska ledningen har ännu ej
utbildats.
Bra omsorg
Verksamhetsmål: Medinflytande och jämlikhet i levnadsvillkor skall främjas.
Resultat: Utveckling av närståendestöd pågår.
Utdragsbestyrkande
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2012-09-25

§ 104 forts
Verksamhetsmål: Personer som anlitar Individ- och familjeomsorgen ska
erbjudas service av hög kvalitet som präglas av trygghet och tillgänglighet.
Resultat: På kommunens familjecentral bedrivs ett förebyggande arbete
tillsammans med andra aktörer för föräldrar med barn under sex år.
Årjängsmodellen är en del av IFO:s förebyggande verksamhet.
Verksamhetsmål: Personer inom hemtjänst och hemsjukvård ska erbjudas vård
och omsorg av hög kvalitet som präglas av trygghet och tillgänglighet.
Resultat: Det arbetas med samordnad vårdplanering i hemmet. Samtliga arbetar
utifrån ett habiliterande/rehabiliterande förhållningssätt. All bemanning inom
vård- och omsorgsverksamheten styrs utifrån brukarens behov genom Laps Care.
Verksamhetsmål: Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas stöd och
omsorg av hög kvalitet som präglas av trygghet och tillgänglighet.
Resultat: Målet är att minska antalet timanställd personal. Ingen avstämning har
ännu genomförts.
Socialnämndens beslut
Ett tillägg till verksamhetsmålen ska göras: Utbildning för hemtjänstpersonalen i
rehabilitering.
Arbetsutskottet får i uppdrag att komplettera och slutföra uppföljningen av
verksamhetsmålen inför redovisning till kommunstyrelsen den 16 oktober.

Kopia till
Socialchef, beredningen

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Utvecklingen av nya Torget
Ledamoten Knut Jansson framför att intresseråden Pensionärsrådet och
Tillgänglighetsrådet, bör informeras om och ta del i beslutsprocessen ang det nya
Torget i Årjäng.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet i uppdrag att ta aktiv
del i processen och utvecklingen av det nya Torget i Årjäng.

Kopia till
Ordförande i intresseråden

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Övriga frågor
-

Avdelningschefen för IFO, Lars-Göran Larsson rapporterade att det varit lugnt
på Årjängs marknad.

-

En Folkhälsovecka kommer att anordnas vecka 42, 15-21 oktober. Temat är
Mat, Motion, Friskvård. Arrangör är Folkhälsorådet.

-

Information utdelas om Nya Perspektiv.

-

Ledamöterna Anne Marie Lindberg och Knut Jansson anmäls till konferens
anordnad av Brottsförebyggande Rådet, ”Våld och övergrepp mot äldre i nära
relationer”.

Utdragsbestyrkande

