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Beslutande

Jessica Danielsson, V Ordförande (L)
Kerstin Andersson (KD)
Margareta Nilsson (M)
Susanne Johansson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Agneta Nilsson (KD), ersättare
Liv Pettersson (S), ersättare
Märta Ruus (S), ersättare
Allan Spets (C), ersättare

Övriga närvarande

Jessica Bergman, Socialchef
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Peter Månsson, Hussein Zeki Samhällsbyggnadsavdelningen
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Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Jessica Danielsson
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Esbjörn Andersson
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SN 2017/20

Dnr SN 2015/100.72

Information om lokalfrågor
Verksamhetschefen för samhällsbyggnad, Peter Månsson och
byggnadsansvarig Hussein Zeki informerar nämnden om lokalfrågor.
Kyrkerud: Ombyggnation har gjorts på Kyrkerud hus 4 och 5, beträffande
brandsäkerhet, ventilation, kök och VS. Lokalerna ska kunna användas till
HVB-hem/stödboende för ensamkommande barn och ungdomar, alt.
elevhem för folkhögskolan. Kostnaden uppgick till 5,4 mkr och har betalats
med statsbidrag från Migrationsverket.
Solgården: Verksamhetsanpassning av hemtjänstens lokaler i Solgården
planeras som innebär flytt av hemtjänstlokalerna, därför behöver
ventilationen i andra delar av äldreboendet och därtill hörande el- och VSarbeten göras.
Arbetet är totalt kostnadsberäknat till 5,9 mkr, tilläggsanslag kommer
att begäras.
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§ 80

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden:
- Minnesanteckningar Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2017-09-20
- Information om Migrationsverkets boendeplatser
- Värmlands läns Vårdförbund, Förbundsbrev september
- Lokal samverkansgrupp, protokoll augusti, september
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av ärenden för kännedom.
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§ 81

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2017-08-29 - 2017-09-29

-

Beviljade försörjningsstöd 2017-09-01 - 2017-10-02

-

LSS-beslut 2017-08-30 - 2017-09-30

-

Socialpsykiatri 2017-08-30 - 2017-09-30

Arbetsutskottets protokoll 2017-09-21
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Dnr SN 2017/27.70

Delårsbokslut 2017, stöd- och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden visar ett överskott på 2 845 tkr i årsprognosen.
Det innebär en differens på 2 720 tkr från tertialrapporten och beror främst
på att det har varit färre placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
Tre av åtta verksamhetsmål är uppfyllda. Resterande mål är delvis
uppfyllda/mäts vid årets slut.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017 Stöd- och omsorgsnämnden 2017-09-19
Tjänsteskrivelse 2017-2017-09-19
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Delårsrapport 2017 Stöd- och omsorgsnämnden godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Dnr SN 2017/79.70

Delårsbokslut 2017 EKB
Projektet ensamkommande barn visar ett överskott på 481 tkr vid delåret.
Enligt årsprognosen kommer Stöd- och omsorgsnämndens överskott av
statsbidrag uppgå till 5 460 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 340
tkr från föregående tertial och beror på en ökad kostnad för ombyggnation
Kyrkerud. Övriga nämnder visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017 EKB 2017-09-18
Tjänsteskrivelse 2017-09-18
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Delårsrapport 2017 EKB godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Dnr SN 2017/94.74

Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om
behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social
barn- och ungdomsvård
Den 1 juli 2014 trädde en ny lagstiftning i kraft med krav på behörighet för
handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Reglerna ändrades
i syfte att tillskapa en garanti för att arbetsuppgifterna utförs av personal med
viss formell kompetens.
Enligt 3 kap. 3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001;453), ska
socialnämnden använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för
utförande av sådana uppgifter inom socialtjänstlagen som innefattar
bedömning av vad som ska utredas, utredning och bedömning av behovet av
insatser eller andra åtgärder, uppföljning av insatser.
Sedan föreskrifterna trädde i kraft har svårigheter uppmärksammats i
tillämpningen. Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att följa upp
bestämmelserna och redogöra för vilka konsekvenser regleringen medför för
kommunerna, samt vilka möjligheter som finns för icke behörig personal att
bli behörig.
Socialstyrelsen konstaterar att de nu gällande föreskrifterna behöver
revideras för att utgöra en större flexibilitet för att möjliggöra komplettering
av andra examina. Det visade sig att reglerna gjort det svårt för mindre
kommuner att rekrytera personal med den kompetens som krävs enligt den
nya föreskriften, och att ha regler som försvårar rekryteringen bidrar inte till
en god kvalitet.
En revidering av föreskrifterna möjliggör därmed fortsatta möjligheter att
planera och styra verksamheten på ett rättsäkert och effektivt sätt där fokus
kan ligga på att rätt kompetens utför rätt arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Remiss av förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa
arbetsuppgifter i social- och ungdomsvård
Tjänsteskrivelse 2017-09-19
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Årjängs kommuns Stöd och omsorgsnämnd godkänner informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avdelningschef
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Dnr SN 2017/104.70

Sammanträdesdagar 2018, stöd och omsorgsnämden
Administrativa enheten har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram
ett förslag på sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen, nämnderna,
kommunfullmäktige samt presidieträffar.
Möjligheten finns att lägga till extra mötesdagar för arbetsutskottet vid
behov.
Beslutsunderlag
Sammanställning sammanträdesdagar 2018
Tjänsteskrivelse 2017-09-12
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Följande sammanträdesdagar antas för stöd- och omsorgsnämnden:
Stöd- och omsorgsnämnd; 8/2, 8/3, 12/4, 16/5, 14/6, 6/9, 18/10, 15/11,
13/12
Arbetsutskottet; 25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 23/8, 20/9, 4/10, 1/11
Gemensamma möten med barn och utbildningsnämndens arbetsutskott hålls
20/3 och 20/9.
Stöd- och omsorgsnämnden har möten kl 14.00 och arbetsutskottet kl. 8.00.
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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Dnr SN 2017/103.70

Gallring av stöd och omsorgsnämndens ekonomiska
handlingar
För att kommunen ska få gallra (förstöra för all framtid) information behövs
ett beslut. Då stöd och omsorgsnämnden inte har någon fastställd
gallringsplan behöver ett enskilt beslut tas om dessa handlingar kan gallras.
Räkenskapshandlingar kan gallras enligt lagen om kommunal redovisning 2
kap. 11 § ”De skall minst bevaras fram till och med det tionde året efter
utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.”
Beslutsunderlag
Arkivariens tjänsteskrivelse 2017-09-04
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Ekonomiska handlingar för år 2003, 2004 och 2005 får gallras.
Beslutet skickas till
Arkivarien

Justerandes sign
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Dnr SN 2017/106.72

Kvalitetsgranskning demensvård 2017
En kvalitetsgranskning har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska
och socialt ansvarig samordnare angående demensvården i på Förenade Care
Kvarnåsen och Solgården. Granskningen har skett i maj 2017 och på
uppdrag av verksamhetschef för stöd och omsorg.
Beslutsunderlag
Rapport om Kvalitetsgranskning av demensvård på Kvarnåsen och
Solgården 2017-05-16
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av granskningen avseende demensvården
på Förenade Care Kvarnåsen och Solgården.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, MAS, Förenade Care
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Dnr SN 2015/106.70

Taxor inom stöd och omsorg
Ett förslag till ny avgiftstaxa, som reviderats enligt prisbasbelopp för 2018
presenteras:
Prisbasbeloppet höjs från 44 800:- (2017) till 45 500:- för 2018.
Maxtaxan ska enligt Socialstyrelsens beslut utgöra högst en tolftedel av
53,92% av prisbasbeloppet, dvs 2 044:-/månad för år 2018. År 2017 var
maxtaxan 2 013:-/månad.
Matpriserna höjs enligt direktiv från BUN.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-18
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ny
avgiftstaxa från och med 2018-01-01.
Beslutet skickas till
Kf, avgiftshandläggare
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Dnr SN 2017/44.70

Redovisning av månadsrapporter
Stöd och omsorgsnämnden tar del av månadsuppföljningar per augusti för
verksamheterna Hemtjänst, Hälso- och sjukvård, LSS och Individ- och
familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljningar augusti 2017
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av rapporterna.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer
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Lediga platser/ kö till särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 170929.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

Demensavdelningarna – två lediga platser, varav en används som
korttidsplats.
Korttid – inga lediga platser, samt färdigbehandlade på sjukhus och
personer hemma med korttidsbeslut.
-

Växelvård Lärkan – en ledig plats.

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 13 personer.

-

Kö till demensboende: 0 personer.

-

Den person som för närvarande har väntat längst fick beslut 170712.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-29
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Avgiftshandläggare
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