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§ 69

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden:
- Kf §104 Budget för Årjängs kommun - ramar
- Kf §102 Färdigställande av hus 4 och 5, Kyrkerud
- Värmlands läns Vårdförbund, Förbundsbrev juni 2017
- Protokoll 2017-06-02 Värmlands läns Vårdförbund
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av ärenden för kännedom.
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§ 70

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2017-05-29 - 2017-08-29

-

Beviljade försörjningsstöd 2017-06-01 - 2017-09-04

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2017-06-01 - 2017-07-31

-

LSS-beslut 2017-06-01 - 2017-08-29

-

Socialpsykiatri 2017-06-01 - 2017-08-29

Arbetsutskottets protokoll 2017-06-15, 2017-08-24
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Dnr SN 2017/62.70

Budget 2018-2020, stöd och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige har beslutat om budgetram 2018 och flerårsplan 20192020:
Stöd- och omsorgsnämnden

2018

Budgetram 2017

2019

187.878

Uppräkning löner (2,7 %) och priser (1,6 %)
Justering kapitaltjänst
Effektiviseringsmål 0,54 %

-

-

5.947

-

-

-71

-

-

-1.011

Budgetram 2018-2020

2020

192.743

-1.032

-1.027

191.711 190.684

Verksamheten har utarbetat ett budgetförslag 2018 och flerårsplan 20192020. Effektiviseringsmålen 2018 har uppnåtts.
Enligt flerårsplanen har stöd och omsorgsnämnden 2019-2020 ett sparbeting
på 3.232 tkr respektive 4.259 tkr. Det riktade statsbidraget för ökad
bemanning äldreomsorg upphör 2019, vilket innebär en ökad kostnad på ca
2,2 mkr inom hemtjänsten. Därutöver tillkommer effektiviseringsmålet som
innebär ca 1 mkr per år.
Investeringsbudgeten 2018 uppgår till 375 tkr, och består av fyra delprojekt
inom IT-program. Under 2019-2020 uppgår investeringsbudgeten till 350 tkr
per år.
Beslutsunderlag
Budgetdokument 2018, daterad 2017-08-17
KF protokoll 2017-06-19 §104
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Driftsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 godkänns.
2. Investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 godkänns.
Beslutet skickas till
Förv.ekonom, ekonomichef, verksamhetschef
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Dnr SN 2017/89.70

Värmlands läns Vårdförbund, årsredovisning 2016
Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar för behandling
och ställningstagande om ansvarsfrihet i kommunernas
fullmäktigeförsamlingar. Ärendet ska först behandlas i Stöd och
omsorgsnämnden för att sedan behandlas i kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör tre olika verksamheter:
Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
I samverkan med Landstinget ansvarar vårdförbundet även för det långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Under hösten 2016 genomförde förvaltningen en kommunrunda gällande
beroendecentrum där fokus var kommunens erfarenheter av sina placeringar
under 2015-2016, samt tillgänglighet och s.k. drop-outs. Årjängs kommun
upplever att samarbetet fungerat väl, och socialsekreterarna fick mycket
positiv feedback vad gäller både förberedande insatser och insatser som ska
ta vid i direkt anslutning till behandling på beroendecentrum.
Under punkten Finansiella höjdpunkter meddelar förbundet att de beslutat att
inte ta ut medlemsavgiften med 900 tkr för 2016 då förbundet redovisade ett
överskott på 1 021 tkr. Det faktiska resultatet för 2016 blir då 121 tkr.
Förbundet tar stort ansvar och är nav för det långsiktiga utvecklingsarbetet
inom missbruks- och beroendevården i Värmland.
Beslutsunderlag
Information om förbundets organisation och verksamheter, förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelser från respektive
verksamhet, revisionsberättelse samt rapport Granskning av årsredovisning.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Värmlands läns
Vårdförbunds Bokslut 2016 godkänns, samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Jäv
Kerstin Andersson deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv.
Beslutet skickas till
KS (dnr KS 2017/323.70)
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Dnr SN 2016/62.70

Tillsyn/inspektion av HVB Clarabo - IVO
2017-06-20 inkom beslut från IVO med krav på åtgärder gällande nämndens
hantering av allvarliga missförhållanden som utspelade sig i Årjäng med
inblandning av boende på Clarabo HVB under våren 2016. IVO bedömer att
nämnden brustit i sin skyldighet att utreda händelser som missförhållande
enligt lex Sarah som kommit till nämndens kännedom.
IVO konstaterar att nämnden utrett händelsen, men enligt nämnden själva är
det inte utrett enligt lex Sarah. IVO noterar dock att en utredning i huvudsak
gjorts på samma områden som en lex Sarah görs.
Nämnden ska med anledning av detta senast 31 augusti 2017 redovisa för
IVO vilka åtgärder nämnden har vidtagit. Av redovisningen ska framgå;
-Vilka åtgärder huvudmannen har vidtagit alternativt avser att vidta för att på
ett generellt sätt komma till rätta med konstaterade brister och säkerställa att
de inte upprepas.
-Tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna.
-Hur huvudmannen säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt i
huvudmannens fortsatta handläggning av ärendet.
Förvaltningen ser mycket allvarligt på händelsen och en av de åtgärder som
vidtagits är bl.a. utbildning och handledning.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO Dnr 8.5-17001/2016-4
Meddelande från IVO Dnr 8.5-17001/2016-2
Svar till IVO Dnr 8.5-17001/2016
Tjänsteskrivelse verksamhetschef 2017-08-22
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS
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Dnr SN 2017/45.74

Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har gjort inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö på
Individ- och familjeomsorgen/socialkontoret i Årjäng den 24 april 2017.
Arbetsmiljöverket har meddelat att kommunen uppfyller ställda krav
och ärendet avslutas.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avdelningschef
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Månadsuppföljning verksamheterna 2017
Stöd och omsorgsnämnden tar del av månadsuppföljningar per augusti för
verksamheterna Hemtjänst, Hälso- och sjukvård och Individ- och familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljningar
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av rapporterna.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer
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Dnr SN 2017/35.72

Redovisning av lediga platser /kö till särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 170829.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

-

Demensavdelningarna – två lediga platser

-

Korttid – tre lediga platser

-

Växelvård Lärkan – en ledig plats

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 9 personer

-

Kö till demensboende: 0 personer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-29
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Expedieras till Socialchef
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Dnr SN 2017/108.72

Ungdomsprojekt
Kerstin Andersson tar upp frågan om ungdomsprojekt ”Unga möter äldre”
som tyvärr inte ledde vidare, på grund av att för få ungdomar i gymnasieskolan visade intresse.
Projektet skulle bli en utveckling av Ung Omsorg som Kristdemokraterna
väckte i en motion 2015. Projektmedlen, 150.000 kronor, är ännu inte
förbrukade och Kerstin Andersson (KD) och Agneta Nilsson (KD) yrkar på
att projektmedlen ska användas i verksamheten.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Verksamhetschef Jessica Bergman får i uppdrag att formulera en uppdragsbeskrivning till Förenade Care att ta fram ett förslag till ungdomsprojekt som
kan genomföras i deras regi.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
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Dnr SN 2017/107.72

Studiebesök på särskilt boende
Stöd och omsorgsnämnden gör ett studiebesök på Kvarnåsen, särskilt boende
i Årjäng som drivs av Förenade Care.
Stöd och omsorgsnämnden får tillfälle att också besöka Solgården i
Töcksfors den 12 september kl 14.00.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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