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§ 87

Redovisning av ordförandebeslut
Två ordförandebeslut redovisas, upphävande av LVU-placering och
upphävande av beslut om placering enligt SoL.
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§ 88

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

Beviljade försörjningsstöd 2016-09-06 - 2016-10-05

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2016-09-06 - 2016-10-05

-

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm. 2016-09 –
2016-10-05

-

Socialpsykiatrin och LSS-enheten 2016-09-01 - 2016-09-30

Arbetsutskottets protokoll 2016-09-29
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§ 89

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av Meddelanden/Ärenden för kännedom:
- Värmlands läns vårdförbund, Förbundsbrevet september 2016
- Migrationsverket och Länsstyrelsernas meddelande - Överenskommelse
om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar sägs upp
- Kf-beslut § 143, val av ny ledamot i stöd och omsorgsnämnden,
Lise-Lott Wignell (C)
- Kf-beslut § 145 Val av ny ersättare i stöd och omsorgsnämnden,
Allan Spets (C)
- Kf-beslut § 131 Länsöverenskommelse ”Vård och stöd vid missbruk och
beroende” revideras
- Kf-beslut § 128 Omdisponering av budgetmedel gällande POSOMverksamheten
- Kf-beslut § 127 Nytt avtal om patientnämndsverksamhet träffas med
Landstinget
- Kf beslut § 126 Folkhälsoarbetet i kommunen, Folkhälsorådet upphör
- Kf-beslut § 125 Policy för barnkonventionen antas
- Protokoll från Lokal samverkan 2016-10-03.
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Dnr SN 2016/96.70

Redovisning från fackförbunden - Vision
Vid dagens sammanträde redovisar Anne-Lie Nilsson, ordförande för Vision,
(tidigare Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF) medlemmarnas
synpunkter på verksamheten stöd och omsorg.
Medlemmarna återfinns främst i gruppen administrativ och arbetsledande
personal, socialsekreterare, boendestödjare m m.
Tre positiva omdömen: Budgetarbetet har fungerat bra, kvalitetsarbetet har
gått framåt, vid HVB-hemmet har arbetet fungerat bra.
Förbättringsområden: Chefernas arbetsmiljövillkor- har många underställda,
psykosocial arbetsmiljö, administrativt stöd önskas, många nya
rekryteringar/generationsväxling, önskemål om vikariepool.
Målen: är realistiska och mätbara.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.
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Dnr SN 2016/27.70

Delårsbokslut 2016-08-31 Stöd och omsorgsnämnd
Stöd- och omsorgsnämnden visar en budget i balans i årsprognosen.
Intäkterna förväntas öka med 850 tkr i jämförelse med budget och
kostnaderna ökar motsvarande. Prognosen har försämrats inom IFO men det
kompenseras av överskott inom övriga verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2016 Stöd- och omsorgsnämnden, dat. 2016-09-21
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-29 § 153
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Delårsrapport 2016 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Dnr SN 2016/64.74

Delårsrapport 2016 Ensamkommande barn
Periodens utfall visar ett överskott på 14 792 tkr. Vid årsskiftet fördes
överskottet av statsbidrag 7 627 tkr över till 2016.
I samband med tertialrapporten hade överskottet ökat med ca 3 500 tkr
och under tertial 2 med ytterligare ca 3 500 tkr. Om trenden fortsätter på
samma sätt under sista perioden kommer det att finnas ett överskott på ca
18 mkr vid årets slut.
Kommande förändringar i ersättningssystemet och planerade
organisationsförändringar i verksamheten till följd av att Migrationsverkets
avtal löper ut vid årsskiftet har redovisats.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2016 Ensamkommande barn
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-29 § 154
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Delårsrapport 2016 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Dnr SN 2016/57.70

Mål 2016, måluppfyllnad
Avdelningschefen, Ulrik Hollman, går igenom verksamhetsmålen i
delårsrapporten. Måluppfyllnaden hittills ser bra ut. En detaljerad
redovisning kommer att lämnas vid nästa nämndmöte.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 94

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-06

SN 2016/17

Dnr SN 2016/97.70

Yttrande, omdisponering av medel för ombyggnad,
Kyrkerud
Verksamheten Stöd och omsorg bedriver verksamhet för ensamkommande
barn (EKB) i lokaler som hyrs av extern hyresvärd. Kostnaderna för dessa
lokaler är höga, men inga andra alternativ har funnits. Den långsiktiga
planen är att, allt eftersom hyreskontrakten löper ut, ska verksamheten
bedrivas i egna lokaler i den mån sådana finns tillgängliga.
Under hösten 2015 och vintern 2016 var tillströmningen av
ensamkommande barn mycket hög, och för att kunna ta hand om de som
anvisades till Årjängs kommun användes även Hus 4 och 5 på Kyrkeruds
Folkhögskola (elevboende) för detta ändamål, trots att de inte uppfyller den
standard som krävs för den sortens verksamhet/boende. ( HVB-hem = hem
för vård och boende). En ombyggnation och renovering av dessa lokaler är
nödvändig för att permanent kunna bedriva nämnda verksamhet där.
Förvaltningens åsikt är att det är mer kostnadseffektivt att använda egna
lokaler än att hyra externt. En kostnadsanpassning kommer att bli
nödvändigt utifrån det faktum att statens ersättning till kommunerna kommer
att bli väsentligt lägre från och med halvårsskiftet 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetschef 2016-09-15
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-29 § 156
Yrkanden
Esbjörn Andersson (C) yrkar, med bifall av Kerstin Andersson (KD), att
ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, ordföranden
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Dnr SN 2016/100.70

Sammanträdesdagar 2017, stöd och omsorgsnämnd
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar 2017 för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, nämnderna,
kommunfullmäktige samt presidieträffar.
Samtliga arbetsutskott och styrelser föreslås börjar kl. 08.30 respektive kl.
14.00 på mötesdagen, om inget annat är avtalat.
Beslutsunderlag
Sammanställning sammanträdesdagar 2017
Tjänsteskrivelse 2016-09-01
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-29 § 157
Yrkanden
Kerstin Andersson (KD) yrkar att sammanträdestiderna blir oförändrade,
kl 14.00.
Beslutsgång
Omröstning sker, resultatet utfaller med 5 röster mot 4, för oförändrad
mötestid för stöd och omsorgsnämnden kl 14.00.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdesdagar för stöd och omsorgsnämnden antas:
Stöd och omsorgsnämnd: 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12
Arbetsutskottet: 26/1, 22/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, 24/8, 21/9, 19/10, 16/11,
14/12
Arbetsutskottet börjar kl. 08.30 och Stöd och omsorgsnämnden börjar
kl 14.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 (17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 96

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-06

SN 2016/17

Dnr SN 2016/89.72

Kvalitetsgranskning Avvikelsehantering 2016
En kvalitetsgranskning har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska
och socialt ansvarig samordnare angående avvikelsehantering i kommunens
LSS och Socialpsykiatri med tillhörande HSL samt på Förenade Care
Kvarnåsen och Solgården. Granskningen har skett i september 2016 och på
uppdrag av verksamhetschef för stöd och omsorg.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Carina Fredriksson, lämnar en
muntlig redovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-08
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-29 § 159
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd och omsorgsnämnden tar del av muntlig redovisning avseende
avvikelsehantering i kommunens LSS och Socialpsykiatri med tillhörande
HSL samt på Förenade Care Kvarnåsen och Solgården.
2. Inför nästa sammanträde med stöd och omsorgsnämnden ska rapporterna
sändas ut.
Beslutet skickas till
Verksamhet för stöd och omsorg, områdeschefer i LSS, Socialpsykiatri, HSL
Verksamhetschefer
på Kvarnåsen och Solgården
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Socialt ansvarig samordnare
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Dnr SN 2016/102.70

Länsöverenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning
Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt
uppdrag att samverka gällande personer med psykisk funktionsnedsättning
som är i behov av insatser från flera huvudmän. Överenskommelsen ska
tydliggöra respektive huvudmans uppdrag och utgöra en grund för det
gemensamma arbetet för verksamheter samt brukare och
närståendeorganisationer och andrasamhällsaktörer på regional och lokal
nivå. Myndigheterna har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL), med
varandra med stöd av 6§ Förvaltningslagen 1968:223.
Syftet med överenskommelsen är att med den enskilde i fokus tydliggöra
respektive huvudmans ansvar för vård, stöd och insatser.
Denna överenskommelse ersätter ”Överenskommelse personer med psykisk
funktionsnedsättning” antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning i Värmland.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden i Årjäng beslutar anta överenskommelsen om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland,
som är en reviderad upplaga av tidigare antagen överenskommelse.
Beslutet skickas till
Region Värmland/Yvonne Lennemyr
Områdeschef A Karlberg
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Dnr SN 2016/43.72

Månadsuppföljning från verksamheterna
Stöd och omsorgsnämnden tar del av månadsrapporter från verksamheterna
Individ- och familjeomsorg, Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Hemtjänst område 1 och 2, LSS samt Kommunens hälso- och
sjukvård.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av och godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer
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§ 99

Antal lediga platser i särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 161005.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

-

Demensavdelningarna – inga lediga platser.

-

Korttid – en ledig plats.

-

Växelvård Lärkan – inga lediga platser.

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 2 personer (Kvarnåsen).

-

Kö till demensboende: 1 person

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-05
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Avgiftshandläggare
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§ 100

Information från Centrumgruppen
Ersättaren Märta Ruus (S) anmäler information från handelns organisation i
Årjäng, Centrumgruppen, att man önskar en tryggare situation för enskilda
handlare och allmänheten i tätorten, med anledning av förekomna
hotsituationer.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Avdelningschef Ulrik Hollman bemöter synpunkterna och informerar
nämnden om att ett möte har hållits med företrädare för centrumhandeln i
Årjäng samt beredskaps- och integrationssamordnare och kommunledning.
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§ 101

Fråga om fadderverksamheten
Ledamoten Susanne Johansson (S) efterfrågar fadderverksamheten, som
tidigare involverat nämndens ledamöter.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Frågan kommer att tas upp vid stöd och omsorgsnämndens beredning.
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