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§ 55

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden:
- Kf § 77, avgiftsändring inom LSS
- Information till politikerna i Årjängs kommun, Hushåll med resursen
dricksvatten!
- Sunne och Årjäng - bäst i länet på tillgänglighetsarbete, Humanas
Tillgänglighetsbarometer 2017
- Sammanställning stöd och omsorgsnämndens representation i olika
nämnder och råd
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 56

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2017-04-01 - 2017-05-24

-

Beviljade försörjningsstöd 2017-05-07 - 2017-05-29

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2017-05-07 - 2017-05-29

-

LSS-beslut 2017-05-01 - 2017-05-30

-

Socialpsykiatri 2017-05-01 - 2017-05-30

Arbetsutskottets protokoll 2017-04-25, 2017-05-18, 2017-05-24
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Dnr SN 2017/71.70

Länsöverenskommelse och samverkansrutin
Beredningsgruppen Barns hälsa och uppväxtvillkor inom Nya Perspektiv har
beslutat att rekommendera kommunerna och landstinget att anta framtaget
förslag till länsöverenskommelse.
Syftet är att tydliggöra kommunernas och landstingets gemensamma ansvar
för barn som far illa, där utveckling, lärande och hälsa ska uppmärksammas
hos barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Målsättningen är att bidra till att samverkan mellan aktuella aktörer fungerar.
Alla barn inom den sociala barn- och ungdomsvården ska få det stöd de
behöver för att kunna nå kunskapskraven i skolan samt få sina behov av
tandvård och hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Beslutsunderlag
Gemensamt arbetsutskott 2017-04-25 §3
Gemensam tjänsteskrivelse verksamhetschefer 2017-03-24
Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola,
tandvård och hälso- och sjukvård
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden antar framtaget förslag till länsöverenskommelse.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, LiV

Justerandes sign
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Dnr SN 2017/50.74

Revisorernas grundläggande granskning 2016 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
KPMG har granskat Årjängs kommuns och Landstinget i Värmlands
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Rapporten pekar för Årjängs kommuns del ut tre utvecklingsområden;
1. Säkerställa att personalen vid HVB-hemmen erhåller handledning
2. Förbättra samverkan mellan HVB-hemmen och skolan
3. Arbeta för att skapa forum för landstinget och kommunerna där
regelbundna träffar anordnas för att kunna prata sig samman.
Revisorerna vill ha en redogörelse av vilka åtgärder kommunen avser vidta
med anledning av iakttagelserna.
Beslutsunderlag
Gemensamt arbetsutskott 2017-04-25 §2
Gemensam tjänsteskrivelse verksamhetschefer daterad 2017-04-18
KPMG beslut efter granskning av Samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa – Landstinget i Värmland och de värmländska kommunerna
KPMG beslut efter granskning av Samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa - Årjängs kommun
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden antar verksamhetschefernas gemensamma svar
som yttrande till kommunrevisorerna och KPMG.
Beslutet skickas till
KS, Verksamhetschef
KPMG, ordf revisorsgruppen
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Dnr SN 2017/81.70

Stöd och omsorgsnämndens mål för 2018
Verksamheten Stöd och omsorg har tagit fram följande förslag till nämndmål
för 2018, med tillhörande målindikatorer.
Målindikatorerna kommer under hösten 2017 att kompletteras utifrån öppna
jämförelser.
- Insatser ska utföras i enlighet med socialtjänstlagens begrepp ”skälig
levnadsnivå”, utifrån olika personers förutsättningar och behov
Målindikatorer: 1. Antalet barn och ungdomar som återkommer för insats
inom ett år ska minska med 5%.
2. Ensamkommande barn ska finnas med i ett socialt sammanhang, inom 3
månader från ankomst.
- Gemensamt mål med Barn- och utbildningsnämnden: Antal
barn/ungdomar som använder tobak, alkohol och narkotiska preparat,
ska minska med 5 % årligen
Målindikator: Utvalda parametrar i ELSA-enkäten.
1. Elever som provat alkohol/rökning/narkotika ska minska med 3 % årligen
2. Andel elever med normalvikt ska öka med 3 % årligen
- Gemensamt mål med Barn- och utbildningsnämnden: Återkommande
och långvarig skolfrånvaro ska motverkas i ett tidigt skede
Målindikator: Skolornas frånvaroregistrering, samt gemensam rutin för
uppföljning BUN/SO. Inga barn eller unga blir ”hemmasittare”.
-Antalet personer mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd ska minska
Målindikator: Antalet unga vuxna mellan 18-24 år med ekonomiskt bistånd
ska minska med 2 %.
- Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade
Målindikator: Resultatuppföljningar med tertial och årsrapport.
- Minskad sjukfrånvaro
Målindikator: Ska minskas från 5,98 till 5,8 %.
- Fler nöjda medarbetare
Målindikator: Förbättring mot 2016 med 5%.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-01 Stöd och omsorgsnämndens nämndmål 2018
Arbetsutskottet 2017-05-18 § 86
Gemensamt arbetsutskott 2017-04-25 § 4
Verksamhetschefernas gemensamma tjänsteskrivelse 2017-04-11
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Föreslagna nämndmål och målindikatorer för stöd och omsorgsnämnden
2018 antas.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, ekonomichef, förvaltningsekonom, KS
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Dnr SN 2017/77.76

Riktlinje för asylsökande ensamkommande barn som
fyller 18 år
Den stora flyktinginströmningen 2015 har resulterat i långa handläggningstider på Migrationsverket. Många av de ensamkommande barnen som
Migrationsverket anvisat till Årjängs kommun hinner inte få sin asylansökan
prövad innan de fyller 18 år. Kommunerna är ansvariga för mottagande av
avsylsökande barn utan vårdnadshavare i landet, och Migrationsverket för
vuxna asylsökande.
Ansvaret för ett asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år och blir
vuxet, ska i normalfallet överföras till Migrationsverket. 18-åringen blir då
anvisad ett anläggningsboende för vuxna. Barnet kan dock även efter 18årsdagen få vara kvar inom socialtjänsten, om det föreligger ett särskilt
vårdbehov. Kommunen får då fortsatt ersättning från Migrationsverket.
Om den unge stannar kvar på boendet utan att det finns ett särskilt
vårdbehov utgår ingen ersättning till kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-05-18 § 79
Tjänsteskrivelse/Förslag riktlinje 2017-05-08
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
- Stöd och omsorgsnämnden antar Riktlinje för Stöd och omsorgsnämndens
ansvar för vård eller boende för asylsökande ungdomar efter 18-årsdagen.
- Stöd och omsorgsnämnden ansvarar för vård eller boende för asylsökande
ungdomar som har ett särskilt vårdbehov. Vårdbehov som det beskrivs i
LVU är vägledande. Även ungdomar med pågående psykiatrisk behandling
har Stöd och omsorgsnämnden ansvar för.
- Den ålder som Migrationsverket beslutar, tillämpar Stöd och omsorgsnämnen utan att invänta att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avdelningschef IFO

Justerandes sign
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Dnr SN 2017/27.70

Tertialrapport, stöd och omsorg
Stöd- och omsorgsnämnden visar ett överskott på 125 tkr i årsprognosen.
Det innebär en differens på -40 tkr från ekonomirapport mars och beror på
förändringar inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning.
Fyra av tio verksamhetsmål är delvis uppfyllda. Resterande mål mäts senare
under året.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-05-18 § 80
Tertialrapport 2017-05-11
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Tertialrapporten godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Dnr SN 2017/79.70

Tertialrapport, Ensamkommande barn EKB
Projektet visar ett underskott på -3 602 tkr vid utgången av första tertialen.
Det beror på att återsökt ersättning släpar. Migrationsverket har nu börjat
handlägga ansökningar i något snabbare takt.
Stöd- och omsorgsnämndens överskott av statsbidrag som vid årsskiftet var
9 507 tkr, förväntas minska med det som återstår av ombyggnation
Kyrkerud, samt hyra för Claravillan som står tom från 1 april. Överskottet
förväntas därför att uppgå till ca 5 800 tkr vid årets slut.
Övriga nämnder visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-05-18 § 81
Tjänsteskrivelse 2017-05-10
Tertialrapport EKB 2017-05-10
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Tertialrapport EKB godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Avsättning av 2016 års budgetöverskott till tjänst som
handledare på AME samt finansiering av kostnader för
hyror
För att kunna ta emot personer som tillhör gruppen nyanlända, har AME
behov av ytterligare handledare. Handledaren bör ha vana att kommunicera
med och på olika språk, att finna och starta arbetsuppgifter som passar för
validering av arbetskunskaper, och kunna ge instruktioner och information
om uppgifter, produkter och rutiner.
Flyktingmottagningen planerar att stödja AME genom finansiering av en
visstids /heltids handledare för perioden 170601-171231.
Förvaltningens synpunkter
Stöd och omsorgs förvaltning bedömer att det finns medel att avsätta av
2016 års budgetöverskott, till en heltidstjänst över 7 månader med löneläge
kring 22-27.000 kr/månad.
Det finns en stor samhällssocial och ekonomisk vinst för den enskilde och
samhället, i att satsa på etableringsåtgärder inom kommunen och
arbetsmarknadsenheten.
Att säkerställa hyreskostnader för ”Samverket”, samt finansiera förväntat
underskott gällande hyreskostnader för EKB ger stabila förutsättningar för
hela integrationsarbetet.
Beslutsunderlag
Reviderad tjänsteskrivelse 2017-05-24
Arbetsutskottet 2017-05-18 § 82
Tjänsteskrivelse 2017-03-28
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att bekosta följande;
- Handledare med heltidstjänst under 7 månader till en kostnad på 310.000 kr
- Finansiera hyreskostnader på 360.000 kr till ”Samverket”
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschef/AME, förvaltningsekonom
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Dnr SN 2017/75.72

Remiss för yttrande: samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård /hemtagning
Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets
kommuner och landstinget har i enlighet med den nya lagen tagit fram ett
förslag till överenskommelse.
Stöd och omsorgsnämnden ska besvara en remiss över förslaget senast 16
juni 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Värmland
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden i Årjängs kommun godkänner överenskommelse
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland.
Beslutet skickas till
Region Värmland mona.bjorn@regionvarmland.se, verksamhetschef stöd
och omsorg

Justerandes sign
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Dnr SN 2017/44.70

Månadsuppföljning verksamheterna 2017
Stöd och omsorgsnämnden tar del av månadsuppföljningar per april-maj för
verksamheterna Hemtjänst, Hälso- och sjukvård, EKB, Individ- och
familjeomsorg och LSS.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljningar
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av rapporterna.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer

Justerandes sign
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Dnr SN 2017/35.72

Lediga platser/ kö till särskilt boende 2017
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 170524.
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: 4 personer

-

Kö till demensboende: 1 person

Den person som för närvarande har väntat längst tackade nej till erbjuden
plats 170415.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-24
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avgiftshandläggare
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Dnr SN 2017/38.76

Redovisning Lex Sarah-anmälan
Jessica Bergman redovisar beslut om åtgärder från IVO, med anledning av
en Lex Sarah-anmälan.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS
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§ 68

Övrigt
Ordföranden redovisar överenskommelse om nytt tilläggsavtal med
Förenade Care.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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