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§ 70

Redovisning av ordförandebeslut
Ordförande Birger Pettersson Wiik redovisade tre ordförandebeslut.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.
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§ 71

Redovisning delegationsbeslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan.
-

Beviljade försörjningsstöd 2016-06-14 - 2016-09-06

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2016-06-14 – 2016-09-06

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm. 2016-06-14 2016-09-06
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-25
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner redovisningen.
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§ 72

Ärenden för kännedom
Ärenden för kännedom redovisas för stöd- och omsorgsnämnden:
- Protokoll från Hjälpmedelsnämnden
- Kf 2016-06-27 § 100 Rapport om gynnande beslut som ej verkställts,
första kvartalet 2016
- Information från Migrationsverket 2016-07-11
- FoU Nytt nr 2 2016
- Meddelande från SKL Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting; Vision e-hälsa 2025
- Protokoll från Lokal Samverkan 2016-08-30
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Dnr SN 2016/89.72

Redovisning från Förenade Care, redovisning av
synpunkter, klagomål och avvikelser
Förenade Care, representerade av vice VD Siv Nordqvist, regionchef Ulf
Kollberg samt verksamhetschef på Solgården Louise Malmeström, lämnar
en rapport om synpunkter, klagomål och avvikelser för första halvåret
2016 vid Kvarnåsen och Solgården, som drivs i Förenade Cares regi.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, Förenade Care
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§ 74

Förenade Care, redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 2015
Förenade Care redovisar Patientsäkerhetsberättelse för 2015.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Redovisning av fackförbunden Kommunal och
Vårdförbundet
Stöd- och omsorgsnämnden har bjudit in representanter för de fackförbund
som finns inom stöd- och omsorgs verksamhetsområde och inom Förenade
Care.
Vid dagens sammanträde lämnar Kommunal inom kommunen och Förenade
Care, samt Vårdförbundet, sina redovisningar.
Varje förbund redovisar tre saker som fungerar bra, tre saker som inte
fungerar bra, samt kommentarer om målen för 2016 och framåt.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/27.70

Driftsbudget / Investeringsbudget 2017-2019
Stöd- och omsorgsnämndens budgetram 2017-2019 har fastställts till
187 903 tkr.
Stöd- och omsorgsnämnden

2017

2018

2019

192 392

-

-

4 592

-

-

Justering kapitaltjänst

-41

-

-

Ramförstärkning

450

-

-

Effektiviseringsmål 0,5 %

-987

-

-

-8 555

-

-

52

-

-

187 903

187 903

187 903

Budgetram 2016
Uppräkning löner och priser

Justering interna poster
Justering löner 2016
Budgetram 2017

I ramtilldelningen har nämnden fått kompensation för ökning av löner och
priser baserat på en förväntad ökning av KPI med 1,7 % och löneutveckling
2,7 % från 1 april. Kapitaltjänstkostnaden har minskat. Nämnden har fått en
ramförstärkning som har använts för att täcka ökade verksamhetskostnader.
Effektiviseringsmålet har uppnåtts genom en minskning av insatser enligt
LSS. Interna poster har justerats, alla interndebiteringar mellan nämnderna
har upphört utom data och telefoni. Nämnden har fått en ramförstärkning
avsett för lönesatsning till socionomer. Fr.o.m. 2017 binds driftbudgeten på
verksamhetsnivå tre positioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-18
Budget 2017 för Stöd- och omsorgsnämnden
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-30 § 130
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner drifts- och investeringsbudget 20172019 samt flerårsplan.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, verksamhetschef, områdeschefer
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Dnr SN 2015/9.72

Ung omsorg - relationer över generationer
Stöd och omsorgsnämnden har avsatt 150.000:- för att genomföra ett projekt
”Relationer över generationer”, med syftet att få ungdomar att bli
intresserade av vård och omsorg, samt att de äldre på våra särskilda boende
ska få en guldkant på tillvaron. Det rör sig om gymnasieelever som läser
Vård- och omsorgsprogrammet, som på helger ska gå in på särskilda
boenden, cirka 3-4 timmar per gång och genom t ex läsning, promenader och
annan social samvaro som är lämplig, ge en guldkant på tillvaron för de
boende. Ungdomarna ska inte delta i det ordinarie arbetet, inte heller ersätta
någon annan i personalgruppen. Ungdomarna får avtalsenlig lön från
kommunen.
Entreprenören Förenade Care som driver särskilda boenden i kommunen, har
ställt sig positiva till projektet.
Personalavdelningen har konsulterats och personalchefen meddelar att
kommunen inte kan genomföra sådana projekt, då kommunen blir att liknas
vid ett ”bemanningsföretag”. Kommunen får heller inte sponsra andra
företag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-29
Yrkanden
Ledamoten Kerstin Andersson (KD) yrkar på att ärendet återremitteras.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, KD-gruppen

Justerandes sign
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Dnr SN 2016/91.72

Avsiktsförklaring jobbgaranti för undersköterskor Värmland
Partnerskapet för kompetensplattformen Hälsa, vård och omsorg i Värmland
har tagit fram fyra konkreta åtgärder för att stärka attraktionskraften för
hälsa, vård och omsorgsyrkena. Gemensamt för åtgärderna är att de har ett
långsiktigt perspektiv för att göra branschen attraktiv för fler unga.
De tre åtgärderna praktik, jobbgaranti och marknadsföring blir tillsammans
en satsning för att intressera fler ungdomar att arbeta inom området hälsa,
vård och omsorg. Den fjärde åtgärden handlar om att förbättra
förutsättningarna att nyexaminerade sjuksköterskor stannar kvar i yrket.
Attraktionskraften har identifierats som kommunernas och landstingets
gemensamma utmaning.
De regionala kompetensplattformerna är ett regeringsuppdrag:
http://www.regeringen.se/sb/d2498/a/235004
Region Värmland har i egenskap av samverkansorgan fått uppdraget av
regeringen att etablera kompetensplattformar för samverkan på kort och lång
sikt. Fyra olika branschplattformar har etablerats i Värmland, däribland
Hälsa, vård och omsorg.
För att kunna arbeta på ett strukturerat sätt med bred förankring har ett
partnerskap för Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg bildats.
Utgångspunkten för arbetet är att arbetsgivarna äger och driver frågan om
kompetensförsörjning. Region Värmland stöttar och bidrar med kunskap,
analyser och processledning. I partnerskapet ingår kommunerna och
landstinget i I Värmland, de aktörer som bedriver vårdutbildning såsom
kommuner och Karlstads universitet, Arbetsförmedlingen,
arbetstagarorganisationer och privata vårdgivare.
Avsiktsförklaringen innebär att kommunen som arbetsgivare ingår i projektet
Jobbgaranti efter vård- och omsorgsprogrammet. Jobbgarantin innebär att
arbetsgivare erbjuder anställning enligt BUI 13 och ansöker om
anställningsstöd för yrkesintroduktion hos Arbetsförmedlingen.
Alla Värmlands kommuner och landstinget i Värmland förväntas ingå i
partnerskapet och medfinansieringen. För Årjängs del innebär åtagandet en
årlig kostnad i tre år på 9.869 kr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-06-16
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-25 § 132
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Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden beslutar att Årjängs kommun undertecknar
1. avsiktsförklaring för jobbgaranti i enlighet med ”Kompetensplattform
Hälsa, vård och omsorg”
2. medfinansieringsintyg för marknadsföring enligt ovan beskriven kostnad.
Beslutet skickas till
Kommunchef, Personalchef, KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/51.74

Samverkansavtal mellan stöd- och omsorgsnämnden
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritid
Verksamheterna inom stöd- och omsorgsnämnden och inom barn- och
utbildningsnämnden har tagit fram ett samverkansavtal som ska skapa bra
och kontinuerlig samverkan mellan verksamheterna genom ett gemensamt
arbetssätt, för att stötta barn, ungdomar och föräldrar i deras vardagsliv.
Målet är att barn, ungdomar och föräldrar ska få hjälp och stöd i tillräcklig
omfattning utifrån ett helhetsperspektiv, i enlighet med kommunens
övergripande mål om hög livskvalitet.
Ansvariga för att samverkansuppdraget genomförs är verksamhetscheferna
för stöd- och omsorg, barn- och utbildning och kultur- och fritid.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat avtal
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-25 § 133
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Förslag till reviderat avtal godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer So, Bun, medborgarservice/kultur-fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/88.70

Motion - byggande av trygghetsbostäder, yttrande
Socialdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Kristdemokraternas
fullmäktigegrupper har i en gemensam motion föreslagit att en utredning
tillsätts, för att ta fram underlag för byggande av trygghetsbostäder i Årjängs
kommun.
Arbetsutskottet föreslår att följande förslag till yttrande antas; Stöd- och
omsorgsnämnden anser att bostäder med god tillgänglighet för äldre, på
olika platser i kommunen, är en viktig utvecklingsfråga. Efterfrågan på
trygghetsboende/seniorboende är hög och kan förväntas öka ytterligare, då
andelen äldre i befolkningen ökar. Möjlighet till ett anpassat boende, närhet
till träffpunkter för social samvaro, möjlighet till lättillgängliga,
kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård när behovet uppstår,
kan räknas till de främsta trygghetsskapande faktorerna för att man som
äldre ska uppleva trygghet. Förslaget är att stöd- och omsorgsnämnden
bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2016-05-17
Tjänsteskrivelse 2016-08-18
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-25 § 135
Yrkanden
Ledamoten Rolf Emanuelsson (C), yrkar med bifall av Katarina Johannesson
och Mats Andersson, samtliga centerpartiet, att meningen: ”Efterfrågan på
trygghetsboende/seniorboende är hög och kan förväntas öka ytterligare, då
andelen äldre i befolkningen ökar” stryks.
Kerstin Andersson (KD) yrkar att den ursprungliga texten i arbetsutskottets
förslag kvarstår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Rolf Emanuelssons yrkande emot Kerstin Anderssons,
tillika arbetsutskottets, förslag och finner att stöd- och omsorgsnämnden
beslutar i enlighet med Kerstin Anderssons förslag.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Stöd- och omsorgsnämnden anser att bostäder med god tillgänglighet för
äldre, på olika platser i kommunen, är en viktig utvecklingsfråga.

Justerandes sign
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Efterfrågan på trygghetsboende/seniorboende är hög och kan förväntas öka
ytterligare, då andelen äldre i befolkningen ökar. Möjlighet till ett anpassat
boende, närhet till träffpunkter för social samvaro, möjlighet till
lättillgängliga, kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård när
behovet uppstår, kan räknas till de främsta trygghetsskapande faktorerna för
att man som äldre ska uppleva trygghet.

Beslutet skickas till
KS
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Dnr SN 2016/86.70

Reviderat avtal för gemensam Hjälpmedelsnämnd
Landstinget och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd,
Hjälpmedelsnämnden i Värmland, som ska verka för att länets invånare
erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.
Hjälpmedelsnämnden har arbetat fram ett reviderat avtal med anledning av
vissa svårigheter vid tillämpning av gällande avtal.
Förslag till nytt samverkansavtal skickades på remiss till kommunerna och
landstinget 2016-06-17 för att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar,
enligt beslut i Hjälpmedelsnämnden 2016-05-27.
Revidering av samverkansavtalet förutsätter att motsvarande ändringar görs i
reglementet och att samtliga deltagande kommuner och landsting fattar
beslut.
Hjälpmedelsnämnden önskar att synpunkterna ska ha inkommit senast den
31 augusti 2016, så att nytt samverkansavtal hinner beslutas i
Hjälpmedelsnämnden i september. Det slutliga förslaget behöver därefter
godkännas av respektive kommun och landstinget innan årsskiftet. Det nya
avtalet är tänkt att gälla från 2017-01-01.
Ändringarna avser bland annat hjälpmedelsnämndens uppgifter och
resursfördelning mellan huvudmännen. Därtill har vissa redaktionella
ändringar gjorts gällande det arbete som utförs idag inom
Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
I förslaget föreslås en organisationsförändring som förtydligar
organisationen som svarar under Hjälpmedelsnämnden. Man delar upp
hjälpmedelsservice i två delar, en del som finns kvar och arbetar på uppdrag
från landstinget och en annan del - Kompetenscentrum - som ska arbeta på
uppdrag av Hjälpmedelsnämnden. Den nya organisationen, dess ansvar och
befogenheter behöver dock förtydligas i avtalet.
I förslag på nytt avtal föreslås även en ny kostnadsfördelning mellan
kommunerna och landstinget från 21% för kommunerna och 79% för
landstinget, till 50% för kommunerna och 50% för landstinget. Den nya
kostnadsfördelningen anses vara mer rättvis än tidigare. Fördelningen mellan
kommunerna baseras dock som tidigare på andelen 80 år och äldre i
kommunen.
Den föreslagna avtalsrevideringen innebär en förändrad årskostnad för
kommunerna. För Årjängs kommun innebär det en kostnadsminskning med
22.000 kronor.
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Kommunerna ska enligt förslag på nytt avtal själva ansvara för upphandling
av inkontinenshjälpmedel till vård- och omsorgstagare i särskilt boende. Den
gemensamma nämnden ska enligt förslaget enbart ansvara för upphandling
av inkontinenshjälpmedel avseende vård- och omsorgstagare i ordinärt
boende. Avgränsningen medför att kommunerna, antingen själva eller genom
gemensam fullmakt, får göra upphandlingarna. Avgränsningen kan medföra
lägre kompetens vid upphandling samt högre kostnader för
inkontinenshjälpmedel då volymerna minskar.
De redaktionella förändringarna medför att avtalet blir mer övergripande,
vilket i sig inte är något hinder men medför att berörda parter bör ha
riktlinjer och rutiner för hur det gemensamma arbetet ska utformas.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2016-08-11
Förslag till nytt avtal
Debitering Hjälpmedelsnämnden/kommun
Arbetsutskottets beslut 2016-08-25 § 136
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Arbetsutskott har godkänt ett remissvar gällande reviderat avtal om
samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd.
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign
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SN 2016/15

Dnr SN 2016/28.72

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts,
andra kv 2016
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2016 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, tre gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-07-01
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-25 § 138
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten
Stöd och omsorg Årjängs kommun, har två gynnande beslut om
Kontaktperson enligt SoL, som ej verkställts inom tre månader.
Besluten är tagna 2015-04-22, där orsaken är att verksamheten inte kunnat
rekrytera Kontaktperson till ärendet samt 2015-11-12, där orsaken är att
individen inte har svarat på erbjudandet om Kontaktperson, som gavs
2016-06-17.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
2. Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten
Stöd och omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut om Särskilt
boende, som ej verkställts inom tre månader.
Beslutet är taget 2016-01-26. Årjängs kommun hade kunnat verkställa
beslutet 2016-04-14, då personen erbjöds Särskilt boende men personen
tackade nej.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2016/15

Dnr SN 2016/26.72

Lediga platser/ kö till särskilt boende 2016
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 2016-09-05.
Lediga platser
Kvarnåsen - inga lediga platser
Solgården - inga lediga platser
Demensavdelningarna - inga lediga platser
Korttid - inga lediga platser
Växelvård Lärkan - inga lediga platser
Kö till särskilt boende
Kö till somatiskt boende: 9 personer
Kö till demensboende: 2 personer
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-05
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avgiftshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-09-08

SN 2016/15

§ 84

Reglemente för Stöd- och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden går igenom reglementet.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av reglementet för stöd- och
omsorgsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-09-08

SN 2016/15

Dnr SN 2016/92.72

Underskrift på hyresavtal vid särskilt boende
Enligt reglemente för stöd- och omsorgsnämnden 18§ bestämmer nämnden
vem som skall underteckna handlingar. Av delegationsordningen framgår
dock inte vem som skall underteckna hyreskontrakt vid särskilt boende.
Enligt punkt 6.8 i delegationsordningen beslutar avgiftshandläggare om
jämkning och avgift för särskilt boende. Avgiftshandläggare administrerar
hyreskontrakten samt undertecknar avgiftsbeslut, men socialchefen
undertecknar för närvarande hyresavtalen.
Förvaltningen föreslår att även hyresavtalen undertecknas av
avgiftshandläggare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-09-20
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Avgiftshandläggaren undertecknar hyresavtalen för särskilt boende.
Beslutet skickas till
Socialchef, avgiftshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2016/15

Dnr SN 2016/93.74

Digital tjänst för beräkning av ekonomiskt bistånd
En elektronisk tjänst finns framtagen, för att stödja handläggning av ärenden
inom ekonomiskt bistånd (SSBTEK).
Möjligheten att nyttja denna bastjänst för beräkning av ekonomiskt bistånd
innebär en effektivisering av handläggnings- och utredningstiden vid
ansökan om ekonomiskt bistånd, och garanterar också att vi erhåller
relevanta och aktuella uppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-23
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd- och omsorgsnämnden beslutar godkänna att avtal upprättas om
anslutning till Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)
genom Sambruk Multifråga.
2. Stöd- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens verksamhetschef är
behörig ställföreträdare för nämnden vid tecknande av avtal.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, IT-samordnare

Justerandes sign
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