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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 14.00–17.30

Beslutande

Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) (gick 16.30)
Jessica Danielsson, V Ordförande (L) (gick 16.30)
Kerstin Andersson (KD)
Margareta Nilsson (M)
Agneta Eklund (S)
Esbjörn Andersson (C) (gick 16.30)
Rolf Emanuelsson (C)
Agneta Nilsson (KD), ersättare
Liv Pettersson (S), ersättare
Allan Spets (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg
Lena Bergman, Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Områdeschefer §16
Ulrika Sandzén, Sven-Erik Danielsson, Finsam §17
Ylva Carlsson, Nämndsekreterare §34

Justeringens plats och tid

2018-03-13 kl 10.00

Paragrafer

16 - 34

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Birger Pettersson Wiik
Justerare

Allan Spets

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Stöd- och omsorgsnämndens arkiv

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2018-04-04

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

2 (22)

Ärendelista
§ 16

Dnr SN 2016/57.70
Verksamhetens redovisning om Måluppfyllelse 2017 ............................................... 4

§ 17

Dnr SN 2018/40.70
Redovisning av Samordningsförbundet Finsam och Samverket ............................... 5

§ 18

Dnr SN 2017/81.70
Målarbete 2019 .......................................................................................................... 6

§ 19

Dnr SN 2017/25.70
Statistik 2017 ............................................................................................................. 7

§ 20

Dnr SN 2017/79.70
Ensamkommande barn EKB, ekonomisk uppföljning 2017...................................... 8

§ 21

Dnr SN 2017/27.70
Årsredovisning 2017 Stöd och omsorgsnämnden...................................................... 9

§ 22

Dnr SN 2017/42.70
Ombudgetering av investeringsmedel ...................................................................... 10

§ 23

Dnr SN 2018/39.76
Sviktande underlag för att driva vårdformen HVB.................................................. 11

§ 24

Dnr SN 2018/42.72
Riktlinjer biståndsbedömning för personer med psykisk funktionsnedsättning,
Socialpsykiatri.......................................................................................................... 12

§ 25

Dnr SN 2018/41.72
Riktlinjer biståndsbedömning för äldre och funktionshindrade............................... 13

§ 26

Dnr SN 2017/152.72
Information om beslut Lex Sara-anmälan från IVO ................................................ 14

§ 27

Dnr SN 2017/128.76
Beslut IVO granskning, HVB-hem .......................................................................... 15

§ 28

Dnr SN 2017/44.70
Månadsuppföljning från verksamheterna ................................................................ 16

§ 29

Dnr SN 2018/23.72
Redovisning av lediga platser /kö i särskilt boende ................................................. 17

§ 30
Ärenden för kännedom ............................................................................................ 18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

3 (22)

§ 31
Redovisning delegationsbeslut................................................................................. 19
§ 32

Dnr SN 2018/28.70
Kurser och konferenser ............................................................................................ 20

§ 33

Dnr SN 2018/28.70
Övrigt ....................................................................................................................... 21

§ 34
Digital registrering av arvoden, information ........................................................... 22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 16

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2016/57.70

Verksamhetens redovisning om Måluppfyllelse 2017
Områdescheferna inom stöd och omsorg redovisar verksamheternas
måluppfyllnad för år 2017.
Totalt för stöd och omsorgsnämnden är fyra mål av åtta uppfyllda. Två är
delvis uppfyllda och ett mål är inte uppfyllt. Ett av målen kan inte mätas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 5
Stratsys måldokument
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av måldokumentet, som läggs till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2018/40.70

Redovisning av Samordningsförbundet Finsam och
Samverket
Samordningsförbundet Finsam, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
driver idag verksamhet i Årjängs kommun i tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, Värmlands Framtid, Landstingets psykiatrienhet, stöd och
omsorgsnämnd, barn och utbildningsnämnd, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, som arbetar tillsammans under namnet ”Samverket”.
Verksamhetsansvariga Ulrika Sandzén och Sven-Erik Danielsson
informerar. Under verksamhetsåret lämnas rapporter till verksamhetschef på
vad som gjorts och hur projektet fortlöper. Det projektet tydliggör är att det
dessvärre blir mer avancerade ärenden och behov de möter, och att
inblandade instanser såsom Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och
sjukvården fortsatt har svårt att samverka. Där blir Finsam en koordinerande
länk för att nå framgång.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 4
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Samordningsförbundets månadsrapport mars
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/81.70

Målarbete 2019
Ordföranden för stöd och omsorg informerar om målarbetet 2019. Meningen
är att färre, mer övergripande mål ska ställas upp inom verksamheterna,
utifrån brukarnas behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-08
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 6
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Partigrupperna ska diskutera målen inför arbetsutskottets möte, som sedan
sammanställs inför april månads nämndmöte. Varje verksamhet får i
uppdrag att bryta ner de mätbara målen till aktiviteter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/25.70

Statistik 2017
Syftet med rapporten är att visa en övergripande bild över hur Årjängs
kommun förhåller sig till olika variabler över tid i jämförelse med andra
kommuner. Fokusområden är äldreomsorgen och individ- och
familjeomsorgen och tidsintervallet är 2014-2016. Jämförelsegrupperna är
alla kommuner, glesbygdskommuner och Värmlands län. Diagrammens data
bygger på information som kommunen har lämnat till statliga myndigheter.
Rapporten visar att nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen och
individ- och familjeomsorgen är negativ, d.v.s. lägre än statistiskt förväntad
kostnad.
Kostnad per brukare inom särskilt boende är lägre än samtliga
jämförelsegrupper. Kostnad per brukare inom hemtjänsten är högre än
glesbygdskommunerna och riket. Under 2016 är kostnaden högre än länet.
Kostnad per invånare inom individ- och familjeomsorgen är lägre än
samtliga jämförelsegrupper. Det samma gäller för särskilt boende de två
senaste åren. Hemtjänst har en lägre kostnad per invånare än länet och
glesbygdskommunerna.
Enligt brukarbedömningen är en marginellt större andel mycket nöjda
eller ganska nöjda med hemtjänsten i jämförelse med övriga
kommungrupper under 2014 och 2016. Kvalitetsaspekter inom särskilt
boende ligger högre än övriga kommungrupper och även brukarbedömning
gällande bemötande, förtroende och trygghet, men andelen har minskat de
två senaste åren.
Beslutsunderlag
Preciserad information kostnad per brukare Hemtjänst
Kostnad per invånare individ och familjeomsorg
Rapport verksamhetsstatistik dat. 2017-12-20
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden tar del av rapporten, förtydligande gällande punkt 2.2 och 2.9.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, verksamhetschef SoO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/79.70

Ensamkommande barn EKB, ekonomisk uppföljning
2017
Projektet ensamkommande barn visar en avvikelse på -205 tkr vid årets slut.
Stöd- och omsorgsnämndens överskott av statsbidrag uppgår till
5.531 tkr. Det har förts över till 2018, då minskade intäkter väntas.
Övriga differenser belastar respektive nämnds resultat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 7
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Årsredovisning 2017 ensamkommande barn 2018-02-13.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Årsredovisning 2017 ensamkommande barn godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, verksamhetschef, områdeschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/27.70

Årsredovisning 2017 Stöd och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden visar en budgetavvikelse på 3 317 tkr vid årets
slut. Det innebär en differens på 422 tkr från den senaste prognosen.
Överskottet beror främst på att det har varit färre placeringar inom individoch familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 9
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Årsredovisning 2017 2018-02-13
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Årsredovisning 2017 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/42.70

Ombudgetering av investeringsmedel
Investeringsredovisningen visar ett överskott på 219 624 kr vid årets slut.
Återstående medel föreslås omdisponeras till 2018.
Under 2018 kommer ett nytt verksamhetssystem att införas som ersätter bl.a.
Treserva. Investeringskostnaden kommer att uppgå till 282 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 100 tkr under 2018, därför föreslås 182 tkr
av återstående investeringsmedel omdisponeras till projektet IT-program/
Treserva.
Resterande investeringsmedel 37 624 kr föreslås omdisponeras till projektet
IT-program/nattillsyn. Investeringskostnaden för att installera nattillsyn via
kamera förväntas uppgå till ett högre belopp än det som är budgeterat 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 8
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Årsredovisning 2017 Stöd- och omsorgsnämnden 2018-02-13.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. 182 000 kr omdisponeras till projektet IT-program/Treserva.
2. Resterande 37 624 kr omdisponeras till projektet IT-program/nattillsyn.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, verksamhetschef, områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2018/39.76

Sviktande underlag för att driva vårdformen HVB
Med anledning av kraftigt minskat inflöde av ensamkommande barn, samt
att de som finns i organisationen skrivits upp i ålder, har verksamheten sett
över behovet av s k HVB-platser i kommunen. Från och med juli 2018
beräknas kommunen ha en ungdom placerad inom vårdformen HVB. I övrigt
ser det ut att 1 juli 2018 vara sex ungdomar inskrivna i verksamhetsformen
stödboende. HVB kräver dygnet runtbemanning, vilket inte stödboendeformen gör.
Att avveckla verksamheten HVB innebär minskade personalkostnader.
Behovet av den typ av omsorg HVB innebär kan lösas med hjälp av
familjehem. Att behålla verksamhetsformen stödboende ger ändå kommunen
möjlighet att låta de ungdomar som finns i kommunen och har permanent
uppehållstillstånd, eller tillfälligt uppehållstillstånd, möjlighet att kunna
slutföra studier och eventuellt etablera sig i kommunen i framtiden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 3
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar avveckla verksamheten HVB från och
med 1 juli 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2018/42.72

Riktlinjer biståndsbedömning för personer med psykisk
funktionsnedsättning, Socialpsykiatri
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL kap 4 § 1 ”har den som inte själv
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för
sin livsföring i övrigt”. ”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en
skälig levnadsnivå”.
Utifrån lagstiftningen upprättas riktlinjer för handläggning och
biståndsbedömning, för personer med psykisk funktionsnedsättning,
Socialpsykiatri, hos stöd- och omsorgsnämnden i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 10
Tjänsteskrivelse 2018-02-09
Riktlinje Socialpsykiatri enligt (SoL) för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner riktlinjerna för handläggning och
biståndsbedömning för personer med psykisk funktionsnedsättning,
socialpsykiatri.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschef bistånd, områdeschef socialpsykiatri,
biståndsenheten, SAS.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2018/41.72

Riktlinjer biståndsbedömning för äldre och
funktionshindrade
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL kap 4 § 1 ”har den som inte själv
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för
sin livsföring i övrigt”. ”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en
skälig levnadsnivå”.
Utifrån lagstiftningen upprättas riktlinjer för handläggning och
biståndsbedömning, för äldre och funktionshindrade hos stöd- och
omsorgsnämnden i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 11
Tjänsteskrivelse 2018-02-09
Riktlinje enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade
Normalbehov – Skälig levnadsnivå
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner riktlinjerna för handläggning och
biståndsbedömning för äldre och funktionshindrade.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschef bistånd, områdeschefer hemtjänst,
biståndsbedömare, SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/152.72

Information om beslut Lex Sara-anmälan från IVO
Information om beslut på Lex Sarahanmälan om allvarligt missförhållande
från IVO lämnas.
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några åtgärder. IVO bedömer
att nämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet i enlighet
med 14 kap 6-7§§ (2001:453) SoL.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 13
Beslut från IVO D.nr: 8.1.2-1188/2018-3
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att kommunen fullgjort
sina åtaganden och skyldigheter, samt att IVO beslutat att avsluta ärendet.
Beslutet skickas till
SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/128.76

Beslut IVO granskning, HVB-hem
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska enligt 3 kap. 19§ SoF
regelbundet inspektera HVB som tar emot barn eller unga. Inspektioner ska
göras minst en gång per år. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala
med barn och unga som samtycker till det.
IVO genomförde den 29 och 30 november en föranmäld inspektion på
Clarabo HVB Årjäng. Vid inspektionstillfället var 12 ensamkommande
pojkar i åldrarna 14-17 år inskrivna. Vid inspektionen intervjuades
föreståndare, samordnare, och två boendepedagoger. De inskrivna
ungdomarna erbjöds samtala med inspektörerna men avböjde.
IVO bedömer utifrån vad som granskats av verksamheten sammantaget har
förutsättningar att ge de placerade barnen en vård och omsorg som är trygg
och säker, under förutsättning att verksamheten följer IVO;s påpekande
gällande lämplighetsbedömningar vid inskrivningsbeslut. Bedömningen
grundar sig i det som framgår i de granskade delarna. IVO avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-02-15 § 14
Tjänsteskrivelse 2018-01-18
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande beslut
efter granskning av verksamheten Clarabo.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, områdeschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2017/44.70

Månadsuppföljning från verksamheterna
Områdesansvariga inom Stöd och omsorg har lämnat en skriftlig
månadsredovisning från sina respektive områden för november/december
månad.
Beslutsunderlag
Månadsrapporter december 2017
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2018/23.72

Redovisning av lediga platser /kö i särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 180306.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser.

Solgården – inga lediga platser, 6 personer i kö samt 3 som önskar
flytta från Kvarnåsen till Solgården.
-

Demensavdelningarna – en ledig plats.

-

Korttid – fyra lediga platser.

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 12 personer.

-

Kö till demensboende: 0 personer.

-

Den person som för närvarande har väntat längst fick beslut 171207.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-06
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer
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SN 2018/12

§ 30

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
- Kf § 2 Allmänhetens frågestund ang. personalbemanning i hemtjänsten
- Kf § 10 Beslut om byte av kök på Älvgården /Kvarnåsen
- Protokoll från Lokal samverkan 2018-02-28
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

§ 31

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2018-01-17 - 2018-03-06

-

Beviljade försörjningsstöd 2018-02-01 - 2018-03-05

-

LSS-beslut 2018-01-01 - 2018-02-28

-

Socialpsykiatri 2018-01-01 - 2018-02-28

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-25, 2018-02-15
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08

SN 2018/12

Dnr SN 2018/28.70

Kurser och konferenser
- Inbjudan Måldag Barns Bästa den 15 mars kl 10.00 på hotellet.
Fem ledamöter anmäls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-08
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Övrigt
Ledamoten Kerstin Andersson, KD ställer en fråga ang projektet ’Ung
omsorg’ som ska genomföras på Kvarnåsen. Kerstin Andersson frågar ifall
projektet har kommit igång.
Frågan besvaras; Projektet drivs lokalt på Kvarnåsen under Förenade Cares
regi, med medel som avsatts från kommunen, fyra ungdomar har varit igång
sedan i januari 2018.
Solgården har egna fondmedel för liknande ändamål.
- Margareta Nilsson framför en fråga från Anhörigföreningen; Vem som
räknas som ’den enskilde’ i ett gemensamt hem?
Lena Bergman besvarar frågan, att den enskilde är brukaren som ansöker om
en insats.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Informationen godkänns.
En uppföljning av ungdomsprojektet på Kvarnåsen önskas.
Beslutet skickas till
Beredningen
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§ 34

Digital registrering av arvoden, information
Ledamöterna erbjuds en visning av digital registrering av förtroendevaldas
arvoden.
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