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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-02

SN 2017/21

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 2 november kl. 14.00–16.00

Beslutande

Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S)
Jessica Danielsson, V Ordförande (L)
Maj-Britt Hedefur (KD)
Hans Karlsson (S)
Susanne Johansson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Liselott Wignell (C)
Agneta Nilsson (KD), ersättare
Sara Nilsson (M), ersättare
Liv Pettersson (S), ersättare
Allan Spets (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Förtroendevalda revisorer: Mats Karlsson, Göte Persson,
Sven Johansson och Lisbeth Albinsson, § 93
David Bäcker, Revisor KPMG, § 93
Lennart Bryntesson, Miljöpartiet, § 93
Gunilla Dahlin, Shafaq Shakiri, HVB Clarabo, § 94

Justeringens plats och tid

2017-11-07 kl. 14:00

Paragrafer

91 - 103

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Birger Pettersson Wiik
Justerare

Esbjörn Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 91

Ärenden för kännedom
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30 § 143 återremiss gällande beslut
om finansiering av hemtjänstlokaler i Töcksfors.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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§ 92

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2017-09-30 - 2017-10-30

-

Beviljade försörjningsstöd 2017-10-02 - 2017-10-31

-

LSS-beslut 2017-10-01 - 2017-10-25

-

Socialpsykiatri 2017-10-01 - 2017-10-25

Arbetsutskottets protokoll 2017-10-17
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 93

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-02

SN 2017/21

Dnr SN 2017/102.70

Kommunrevisionens grundläggande granskning
hösten 2017
Enligt Kommunallagen ska kommunens revisorer årligen granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Granskningen ska ge underlag för att bedöma nämndens styrning, mål och
riktlinjer, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner
samt måluppfyllelse.
Revisorerna för en dialog med nämndens ledamöter kring förutsättningarna
för styrning, uppföljning av ekonomi för stöd- och omsorgsnämnden samt
verksamhetens mål/måluppfyllnad och internkontroll.
Revisorerna ställer frågor kring statsbidragsfinansiering inom hemtjänst,
personalbehov/rekrytering av vissa kompetenser och andra utmaningar som
verksamheten kommer att ställas inför.
Beslutsunderlag
Frågeformulär från revisionen
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden ger svar på revisorernas frågeställningar
och redovisar vilka uppföljningar som görs inom olika verksamhetsområden.
Beslutet skickas till
David.bäcker@KPMG.se
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§ 94

Filmvisning
Ungdomar vid HVB-hemmet Clarabo har deltagit i ett kulturprojekt med
temat ”Var är hemma”, som anordnats av Region Värmland, som bland
annat resulterat i produktion av två kortfilmer, ”Brevet” och ”A Place”.
Filmerna presenteras av Shafaq Shakiri, en av ungdomarna på HVBhemmet, och områdeschef Gunilla Dahlin. Filmerna visas för stöd- och
omsorgsnämndens ledamöter.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tackar för visningen.
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Dnr SN 2017/112.74

Lokal ANDT-strategi
Kommunerna är viktiga aktörer i det förebyggande ANDT-arbetet
mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, och har en central roll i arbetet
med att tillhandahålla skyddande och främjande miljöer som är viktiga för
befolkningens hälsa. Kommunerna ansvarar bland annat för att bedriva
tillsyn enligt alkohol- och to-bakslagen. Även andra lagrum, exempelvis
socialtjänstlagen och skollagen, ställer krav på kommunerna inom ANDTområdet.
Barn och utbildningsnämnden och stöd och omsorgsnämndens gemensamma
arbetsutskott har fått i uppdrag att tillsammans upprätta ett förslag till lokal
ANDT-strategi för Årjängs kommun.
Barn- och utbildningsnämndens, stöd och omsorgsnämndens samt kultur och
fritidsnämndens gemensamma arbetsutskott har därför antagit övergripande
mål som ska uppfyllas; Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
minskat tobaksbruk. I den lokala ANDT-strategin föreslås aktiviteter för
hur målen ska uppnås.
Beslutsunderlag
Stöd o omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 §131
Gemensamt arbetsutskott 2017-09-21
Förslag till lokal ANDT-strategi
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden antar den lokala ANDT-strategin.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef So, Bun
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Dnr SN 2016/99.70

Internkontrollplan 2017, uppföljning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras härmed till
Stöd och omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen. Rapporten innehåller
omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-10-17 §132
Tjänsteskrivelse 2017-10-17
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner 2017 års internkontroll.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, MAS, områdeschefer, KS
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Dnr SN 2017/115.70

Internkontrollplan 2018
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till
Kommunstyrelsen. Rapporten skall innehålla omfattning av utförd
uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-10-17 §133
Tjänsteskrivelse 2017-10-17
Yrkanden
Esbjörn Andersson, C föreslår att nämnden får tätare redovisning,
exempelvis varje tertial.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner 2018 års plan för internkontroll med
tillägg att tätare frekvens på redovisningen emotses.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, MAS, områdeschefer, KS
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Dnr SN 2017/119.70

Riktlinjer för avgiftshandläggning inom stöd och
omsorg
Stöd och omsorgs förvaltning har reviderat riktlinjer för avgiftshandläggningen inom hemtjänst och särskilt boende:
Avgift för hemtjänst tas ut per timme upp till maxtaxa. Inget avdrag görs vid
frånvaro om hemtjänst upp till maxtaxa har erhållits under månaden.
Tidigare har 1/30-del av maxtaxan dragits av per frånvarodag, om frånvaron
avsett sjukhusbesök. Avdraget har enbart gjorts för personer med full
hemtjänst.
På särskilt boende görs endast frånvaroavdrag för kost - inte för vård.
Kostavdraget, 108 kr/dag, motsvarar ungefär kostnaden för sjukhusvistelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-10-17 §138
Tjänsteskrivelse 2017-10-17
Riktlinjer för avgiftshandläggning rev. 2017-10-11
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjerna.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avgiftshandläggare, områdeschefer, biståndsbedömare
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Dnr SN 2017/118.72

Rapport av ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2017
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige
rapportera detsamma.
Under tredje kvartalet 2017 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Sex beslut
enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Fyra av
besluten avser insatsen Biträde av kontaktperson (9.4 LSS), där det rör sig
om resursbrist, det saknas lämplig personal/uppdragstagare. Ett beslut avser
insatsen Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar (9.8 LSS), där den enskilde har tackat nej. Ett beslut avser
insatsen Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna (9.9 LSS) där den enskilde tackat nej.
Ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), detta beslut avser insatsen
Kontaktperson där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig
personal/uppdragstagare.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-10-17 §139
Tjänsteskrivelse 2017-10-13
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten Stöd
och omsorg Årjängs kommun, har gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader - sex beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) och ett beslut enligt Socialtjänstlagen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, KS
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Dnr SN 2017/44.70

Redovisning av månadsrapporter från verksamheten
Stöd och omsorgsnämnden tar del av månadsuppföljningar per september
månad för verksamheterna Hemtjänst, Hälso- och sjukvård, LSS och Individ
och familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Månadsrapporter september
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden tar del av redovisningarna.
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Dnr SN 2017/35.72

Redovisning av kö/lediga platser inom särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 171030.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

-

Demensavdelningarna – inga lediga platser.

-

Korttid –tre lediga platser.

-

Växelvård Lärkan – en ledig plats.

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 12 personer (varav 6 önskar Solgården).

-

Kö till demensboende: 0 personer.

-

Den person som för närvarande har väntat längst fick beslut 170810.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-30
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Avgiftshandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13 (15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 102

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-02

SN 2017/21

Dnr SN 2017/125.76

Ungdomar på EKB får stanna under utredningstid
Ordförandebeslut redovisas som innebär att de ungdomar som skrivs upp i
ålder ska få stanna kvar under överklagningsperioden, dock längst till
sommarlovet 2018.
Motiveringen är att ungdomarna ska ges en chans att få avsluta sina studier
och få betyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-03
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
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§ 103

Information
Ordföranden informerar nämnden att alla kommuner kommer att bli skyldiga
att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Frågan ska beredas inför budgetarbetet 2018.
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