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§ 122

Information av personalchefen
Kommunens personalchef, Kerstin Krogh, informerar och svarar på
nämndens frågor, bland annat angående lönesättning och extra
lönesatsning för personalgruppen undersköterskor.
Jämförelse av lönestatistik med övriga kommuner presenteras.
Personalchefen förklarar bakgrunden till löneavtalet 2016 och
visar löneläget för olika yrkesgrupper inom stöd och omsorg. Akademiker,
exempelvis socionomer och lärare, är en grupp som blivit allt svårare att
rekrytera i Årjängs kommun.
Sjukfrånvaron har sjunkit och visar glädjande siffror för kommunen totalt.
Beslutsunderlag
Information stöd och omsorgsnämnd 13 december 2016
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Personalchef
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§ 123

Redovisning av ordförandebeslut
Ordföranden hade inga beslut att redovisa.
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§ 124

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

Beviljade försörjningsstöd 2016-11-09 - 2016-12-13

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2016-11-09 - 2016-12-13

-

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm. 2016-11–06 2016-12-08

-

LSS-beslut 2016-11-01 - 2016-11-30

-

Socialpsykiatrin 2016-11-01 - 2016-11-30

Arbetsutskottets protokoll 2016-11-24
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 125

Redovisning av ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
- Svar på brev till FUB ang. kommunfullmäktiges avgiftsbeslut
- Protokoll från Värmlands läns Vårdförbund 2016-12-02
- KS § 189 KS yttrande ang Remiss - En funktionshinderspolitik för ett
jämlikt och hållbart samhälle
- Protokoll från Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2016-12-01
- Protokoll från Lokal samverkan 2016-12-08
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Dnr SN 2016/27.70

Ekonomirapport oktober
Stöd- och omsorgsnämnden visar en överskott på 1 800 tkr i årsprognosen.
Prognosen har förbättrats inom samtliga verksamhetsområden.
Årsbudgeten har justerats med 51 tkr på grund av lönesatsning socionomer
samt -25 tkr på grund av att POSOM-verksamheten har flyttats till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-11-24 § 149
Ekonomirapport oktober dat. 2016-11-17
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Ekonomirapport oktober godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, verksamhetschef

Justerandes sign
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Dnr SN 2016/109.70

Tidsplan för ekonomirapporter 2017
Ekonomirapportering sker vid sex tillfällen per år i samband med årsbokslut,
tertial och delår, samt februari, mars och oktober.
Statistik
Från och med 2017 kommer statistik att presenteras som en
informationspunkt på årets första AU och nämnd.
Mål och internkontrollplan
Uppföljning av 2016-års mål sker i början av året. Under feb/mars tar
nämnden beslut om 2018-års mål och indikatorer. Avstämning av 2017-års
mål sker i samband med delåret och slutavstämning vid årsbokslutet.
Uppföljning av internkontrollplan 2017 och beslut om internkontrollplan
2018 sker under hösten.
Budgetprocessen
I mars beslutar budgetberedningen om preliminära ramar 2018-2020. I
början av maj behandlas förslag på drift- och investeringsbudget i nämnden
och i mitten av maj redogör AU för konsekvenser av preliminär ram på
mötet med budgetberedningen. Budgetram, flerårsplan och nämndmål
fastställs av fullmäktige i slutet av juni. Nämnden tar beslut om detaljbudget
under september.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-11-24 § 150
Tidsplan ekonomiåret 2017
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Tidsplan för ekonomiåret 2017 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Dnr SN 2016/111.70

Remiss, En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och
hållbart samhälle
Stöd och omsorg har tagit del av rapporten ”En funktionshinderspolitik för
ett jämlikt samhälle” i syfte att göra funktionshinderspolitiken mer effektiv,
långsiktigt och inte minst tydligare från Myndigheten för delaktighet.
Stöd och omsorg ställer sig bakom revideringen av den nuvarande
funktionshinderspolitiken och ser en fördel i att frågorna planeras och
samordnas i en instans, detta kan komma kräva en högre grad av
rapporteringar och internkontroller av kommunens tillgänglighet. Detta bör i
sin tur leda till en förbättring vad gäller att på ett mer strukturerat, och inte
minst samordnat sätt, kunna jobba med dessa frågor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-11-24 § 151
Tjänsteskrivelse/yttrande 2016-11-21
Sammanfattning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har inget att erinra gällande rapporten ”En
funktionshinderspolitik för ett jämlikt samhälle”.
Beslutet skickas till
KS

Justerandes sign
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Dnr SN 2015/9.72

Ung Omsorg, Motion från kristdemokraterna
Kristdemokraterna inkom 2014-05-05 med en motion angående en aktiv
fritid för äldre och för att skapa möten mellan generationer. Förslaget i
motionen var att boende vid Årjängs kommuns äldreboenden ska erbjudas
möjlighet att delta i ett sådant projekt. För att kunna genomföra projektet har
avsatts 150.000 kronor.
Ett flertal olika förslag för genomförande har presenterats, men inte gått att
genomföra av olika skäl. Flertalet hinder är nu undanröjda, och projektet
beräknas komma igång under december månad 2016, dock under ett annat
namn, nämligen UNGA MÖTER ÄLDRE.
Ungdomar i gymnasiets vård och omsorgsprogram erbjuds att under helger
arbeta kortare pass om ca 3-4 timmar per gång med olika aktiviteter för de
äldre. I mån av intresse och utrymme kan enstaka platser erbjudas
intresserade elever i årskurs nio. Genom att bjuda in de äldre att delta i olika
aktiviteter, till exempel högläsning, promenader eller annan social samvaro
som är lämplig, blir det en förstärkning av det sociala livet under helgerna
för de som bor i särskilt boende för äldre.
De aktuella ungdomarna ges värdefull livserfarenhet och i viss mån praktik
inom området äldreomsorg, för de äldre blir det en förstärkning av det
sociala livet under helgerna.
Ungdomarna är inte vikarier och får inte ersätta ordinarie personal eller
fullgöra deras ordinarie arbetsuppgifter.
Totalt beräknas 8 ungdomar erbjudas möjligheten att delta i projektet under
ca ett halvår. Arbetet leds av en projektledare som även är den som
handleder ungdomarna i deras arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-11-24 § 152
Stöd och omsorgsnämndens beslut 2016-09-08 § 77
Tjänsteskrivelse 2016-11-29
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar godkänna den föreslagna planen för
genomförande av projektet ”Ung omsorg”, med det lokala projektnamnet
”Unga möter äldre”.
Beslutet skickas till
KD-ledamot, Verksamhetschef, Förenade Care

Justerandes sign
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Dnr SN 2016/103.74

Remiss ANDT-förebyggande arbete i Värmland 20172021
Till följd av att regeringen, i februari 2016, uppdaterat den nationella
ANDT-strategin, har även den regionala strategin uppdaterats. En regional
strategi har funnits sen 2012. ANDT - alkohol, narkotika, dopning, tobak.
Den nya regionala strategin och årliga handlingsplaner är tänkta att stärka
det lokala ANDT-arbetet och att vara ett stöd för länets kommuner och
organisationer. Varje kommun har till ansvar att utforma sin egen
verksamhet, prioritering och planering för genomförande utifrån lokala
förutsättningar och problembild. Strategin ska ses som en del av
Värmlandsstrategin och prioriterade området ”livskvalitet för alla”.
Den föreslagna ANDT-strategin är ett utmärkt och ambitiöst utarbetat
program, men utan särskilda resurser och ett uttalat politiskt mål i den egna
kommunen blir det praktiska arbetet minimalt i förhållande till strategins
mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-06
Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021 (remissutgåva
hösten 2016)
Verksamhetschefens sammandrag, 2016-12-06
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av remissutgåva ANDTförebyggande arbete i Värmland 2017-2021, och godkänner strategin i sin
helhet.
2. Stöd och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger övriga
aktuella nämnder i uppdrag, att tillsammans med stöd och omsorgsnämnden,
utarbeta en gemensam lokal strategi för Årjängs kommun att gälla från år
2017.
Beslutet skickas till
maude.johansson@lansstyrelsen.se, KS, Bun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/116.70

Reviderad delegationsordning stöd och
omsorgsnämnden
Delegering betyder att beslutanderätten överlämnas från en instans till en
annan instans eller person, från nämnd till utskott, ordförande eller
tjänsteman. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar vilket innebär att det
juridiskt sett är nämnden som har fattat beslutet.
Stöd och omsorgsnämndens delegationsordning har tidigare reviderats 201203-27 och 2013-01-07.
Efter genomgång och granskning av delegationsordningen föreslår
förvaltningen att vissa ändringar av mindre karaktär görs.
Dessa förändringar omfattar endast den lagstiftning som är aktuell för Stöd
och omsorgsnämnden, vilket innebär att vissa förändringar och
förtydliganden som berör samtliga förvaltningar kommer i ett senare skede.
Förslag till ändringar i delegationsordningen grundar sig på aktuell
lagstiftning, författningar (SOSFS) och allmänna
råd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2016-11-24
Tjänsteskrivelse 2016-11-21
Förslag till reviderad delegationsordning 2016-12-13
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämndens delegationsordning revideras enligt förslaget.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/114.70

Val av ledamöter till folkhälsosamverkan, stöd o
omsorg
För att fortsatt få ett forum för arbete med folkhälsofrågor inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde, föreslås att en samverkansgrupp
tillsätts. Gruppen ska vara ett organ för samråd kring och utbyte av
folkhälsofrågor i kommunen.
Två förtroendevalda från varje nämnd ska utses som representant och
ersättare i samverkansgruppen.
Stöd och omsorgsnämndens representant ska, enligt uppdragsbeskrivning,
vara vice ordförande i samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning för folkhälsosamverkan
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Som representant från stöd och omsorgsnämnden, tillika vice ordförande i
folkhälsosamverkan, utses:
Margareta Nilsson (M), Sjötorpsvägen 1, 672 32 Årjäng
Till ersättare utses:
Rolf Emanuelsson (C), Gate, Näs, 672 91 Årjäng
Beslutet skickas till
Registrator, KS, C Oscarson, utsedda ledamöter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/43.72

Redovisning av månadsrapporter
Månadsuppföljning från verksamheterna LSS, Ensamkommande barn,
Hemtjänst, Hälso- och sjukvård samt Individ- och familjeomsorg redovisas
för nämnden.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning från verksamheterna
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/26.72

Redovisning av lediga platser i särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 161207.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

-

Demensavdelningarna – inga lediga platser

-

Korttid – 2 lediga platser

-

Växelvård Lärkan – inga lediga platser

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 7 personer

-

Kö till demensboende: 1 person

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-07
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avgiftshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/119.76

Förändrad organisation EKB
Från 2017-07-01 införs ett nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn. Enligt de nya ersättningsreglerna och utifrån
beräkning av antagande om hur många ensamkommande barn och unga som
beräknas komma under 2017, får verksamheten i Årjäng ett beräknat
underskott motsvarande 6.675.000 kronor.
Detta innebär att nuvarande organisation måste ändras från att alla ungdomar
placeras i boendeformen hem för vård och boende (HVB), till en mer
behovsprövad placering i antingen HVB eller stödboende.
Hyreskostnader och personalkostnader måste därför ses över och anpassas
till det nya kostnadsläget. Hyreskostnaderna är för lång tid framöver låsta i
långa hyreskontrakt (2019, 2020, 2021). Vid en övergång från enbart HVB
till hälften HVB och hälften stödboende möjliggörs en personalminskning
motsvarande 10 årsarbetare, vilket berör endast visstids- och timanställda.
Beslutsunderlag
Beskrivning av ärendet i dokument ”Förändrad organisation avseende
mottagande av ensamkommande barn (EKB), daterat 2016-12-05”.
Konsekvens- och riskbedömning vid förändringar i verksamheten.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar anta förslag om förändrad organisation
för mottagande av ensamkommande barn (EKB).
Beslutet skickas till
Områdeschef, verksamhetschef
KS, personalavd, ekonomiavd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2016/22

Dnr SN 2016/112.74

Redovisning av granskningsrapport till IVO
Avdelningschef Ulrik Hollman, redovisar att Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, gjort en inspektion vid Individ- och familjeomsorgen för att
granska insatser för personer mellan 15-25 år med missbruksproblematik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande daterat 2016-12-09
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen, som kommer att
sändas till IVO.
Beslutet skickas till
Avdelningschef, verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Välfärdsteknologi, rapport
Ordföranden och en ledamot i stöd och omsorgsnämnden samt två
tjänstemän, har deltagit i konferens om välfärdsteknologi i äldreomsorgen.
Begreppet innefattar digitalisering av vård- och omsorgstjänster, bland annat
e-hälsa, digital nyckelhantering, bärbara larm, digital signering av medicin
och alternativa former av tillsyn under natten.
Pensionärs och tillgänglighetsrådet hade den 25 oktober en temadag i samma
ämne. Karlstads kommun har ett visningsrum med digital teknik, dit man
kan åka på studiebesök.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Ämnet kommer att tas upp på kommande beredning och diskuteras i
arbetsutskottet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2016/22

Dnr SN 2015/106.70

Avgiftshöjning inom stöd och omsorg
Ledamoten Kerstin Andersson (KD) ställer en fråga om planerade
avgiftshöjningar inom stöd och omsorgs verksamhet som ska gälla från och
med 1 januari 2017.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Avgiftshandläggaren kommer att redovisa förändringarna i stöd och omsorgs
avgifter vid nästa sammanträde med stöd och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Avgiftshandläggare, verksamhetschef
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Avtackning av verksamhetschef
Ordföranden i stöd och omsorgsnämnden, Birger Pettersson-Wiik, tackade
avgående verksamhetschef Lisbeth Wiklund för goda insatser under hennes
tid som socialchef.
Förutom stöd och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare, deltog även
stöd och omsorgspersonal vid avtackning och ”Lusse-mingel” på hotellet.
Ordföranden tackade alla, ledamöter och övriga inbjudna, och önskade
deltagarna god jul.
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