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§ 51

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/25.70

Budget 2019-2021 stöd- och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämndens preliminära budgetramar 2019-2021
presenteras:
Stöd- och omsorgsnämnden
Budgetram 2018
Uppräkning löner och priser
Justering fiber

2019

2020

2021

192 990

-

-

5 238

-

-

119

-

-

Effektiviseringsmål 0,5 %

-1 032

-1 028

-

Effektiviseringsmål 0,9 %

-1 663

-1 663

-1 663

Budgetram 2017

195 652 192 961 191 298

I ramtilldelningen har nämnden fått kompensation för ökning av löner och
priser baserat på en förväntad ökning av KPI med 1,8% och löneutveckling
2,7% från 1 april. Nämnden har fått en kompensation för kostnad för fiber
som kommer att faktureras av Årjängs nät. Effektiviseringsmålet som utgör
0,5% av bugetramen ingår i flerårsplanen t.o.m. 2020. Det har tillkommit
ytterligare ett effektiviseringsmål 2019-2021 på 0,9%.
Beräknad verksamhetskostnad överstiger preliminär budgetram 2019-2021:
Stöd- och omsorgsnämnden

2020

2021

Beräknad verksamhetskostnad 201 373 201 373

201 373

Preliminär budgetram

191 298

Summa

2 019

195 652 192 961
5 721

8 412

10 075

I dokumentet konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram redovisas
förslag till åtgärder för att nå preliminär budgetram 2019-2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-26 §48
Konsekvenser preliminär budgetram 2019-2021 2018-04-19
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden diskuterar konsekvenser av preliminär ram
2019-2021.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/67.70

Ramjustering mellan stöd och omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen/ personal vid AME
Kommunstyrelsen har 2018 en budgeterad intäkt för del av
arbetsmarknadsenhetens personalkostnad som stöd och omsorgsnämnden
betalar.
Stöd och omsorgsnämnden har i sin tur en budgetetrad kostnad.
Beloppen som budgeterats som intäkt inom kommunstyrelsen stämmer
överens med budgeterad kostnad inom stöd och omsorgsnämnden.
Förvaltningens förslag är att ramjusteringen mellan nämnderna sker i stället
för den interna överföringen som görs idag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-07
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2018 ökar med 90 tkr, från 116 858 tkr
till 116 948 tkr.
Stöd och omsorgsnämndens driftbudget för 2018 minskar med 90 tkr, från
192 990 tkr till 192 900 tkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, ekonomichef, kamrer, förvaltningsekonomer So, KS

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/51.70

Medborgarförslag - ensamkommande barn under
asylprocessen
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställarna vill att de ensamkommande unga som anvisats till Årjängs kommun, och som fyller 18 år
eller skrivs upp i ålder, får bo kvar i Årjäng under asylprocessen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-26 §43
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag inkommet 2017-10-18
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd och omsorgsnämnden beslutade 2017-10-05 att ungdomar som skrivs
upp i ålder som får avslag på asylansökan, får stanna kvar under överklagningsperioden, dock längst till sommarlovet 2018.
Stöd och omsorgsnämnden har inte medel i budget för ytterligare åtgärder.
2. Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Beslutet skickas till
KS
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/52.70

Remiss - yttrande över Kostpolicy för Årjängs kommun
Förslag Kostpolicy Årjängs kommun är på remiss. Kommunstyrelsen önskar
yttrande från stöd- och omsorgsnämnden.
Under 2015 togs ett första utkast fram till kostpolicy av en arbetsgrupp under
samhällsbyggnad. Barn och utbildningsnämnden tog över beslutsgången av
kostpolicyn under 2016. Den återremitterades av kommunstyrelsen för en
remissrunda till övriga nämnder. Nuvarande förslag till policy är reviderat
utifrån de synpunkter som framfördes.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-26 §44
Nytt förslag till kostpolicy 2018-01-16
Tjänsteskrivelse /förslag till yttrande 2018-03-15
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag Kostpolicy Årjängs
kommun 2018-01-16 men med följande ändringar eller tillägg:
* Sidan 10, under rubriken Ansvarsfördelning; - skriva mas med stora
bokstäver (MAS), - lägga till verksamhetschef (som är beteckningen
på Förenade Cares chefer på boendena) - ändra från biståndshandläggare till
biståndsbedömare
* Sidan 11, rubriken Måltidsordning - namnge rubriken ”Måltidsordning på
särskilt boende”
* Sidan 12, under rubriken Livsmedelshygien - rad fem, skriva: … förorenas
av mikroorganismer som till exempel virus och bakterier och att den
håller... - rad sex, skriva: ... risken för att mikroorganismer som till exempel
virus och bakterier ska överleva i maten…
*Sidan 12, - lägga till rubrik: ”Matdistribution till ordinärt boende” - lägga
till text under ovanstående rubrik: För matdistribution till ordinärt boende
ska en god livsmedelshygien hållas. Maten ska transporteras i för ändamålet
lämpligt kärl samt hålla den värme som krävs. Måltiden ska serveras
aptitligt.
Beslutet skickas till
KS

Justerandes sign
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Dnr SN 2018/43.70

Remiss - yttrande över Livsmedelspolicy för Årjängs
kommun
Kommunstyrelsen önskar yttrande från stöd- och omsorgsnämnden angående
Livsmedelspolicy Årjängs kommun 2016-03-14. Årjängs kommun har
tidigare varit en del av Dalslandskommunernas livsmedelspolicy. Inför ny
livsmedelsupphandling har det tagits fram en policy som skall användas som
underlag i de livsmedelsupphandlingar som kommunen genomför.
Policyn beskriver vilka lagar och regler som reglerar livsmedelsproduktion
och djurhållning. Vid upphandling av livsmedel ska säkerställas att EU:s
livsmedelslagstiftning, EU:s grundläggande djurskyddsregler samt EUdirektiv som berör miljöhänsyn i jordbruk är uppfyllda. Svensk miljölagstiftning ska gälla. Vidare beskrivs att livsmedelsupphandling och
måltidsproduktion ska ha som mål att utvecklas för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning. Det beskrivs också att regler kring miljö och
arbetskraftförhållanden kan kopplas till detta. Det är angeläget att minska
mängden mat som slängs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-26 §45
Förslag Livsmedelspolicy
Tjänsteskrivelse /yttrande 2018-03-15
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden ställer sig bakom Livsmedelspolicy Årjängs
kommun 2016-03-14 med följande tillägg under rubriken Policy:
* ”Årjängs kommun har en strävan att inhandla närproducerade produkter”.
* Skriva ut att förkortningen UHM betyder Upphandlingsmyndigheten.
Beslutet skickas till
KS

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/60.74

Behov av verksamhet, Värmlands läns Vårdförbund
Under höstens kommunrunda för Flöjten och Beroendecentrum fick
Värmlands läns Vårdförbund (nedan kallat Vårdförbundet) en hel del
indikationer på ytterligare behov av verksamheter. För att ta vara på de idéer
och tankar som kommunerna har om ytterligare verksamheter har en enkät
skickats ut.
Länets kommuner är Vårdförbundets viktigaste samverkanspartners såsom
ägare och kunder till Vårdförbundet verksamheter. Vårdförbundets
målsättning är att tillgodose de behov som finns och ge kommunerna
inflytande över vad de vill ha. För att ta vara på de idéer och tankar som
kommunerna har om ytterligare verksamheter har en enkät skickats ut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-26 §47
Tjänsteskrivelse 2018-04-10
Följebrev – Värmlands läns vårdförbund, 2018-03-22
Bakgrund – Värmlands läns vårdförbund, 2018-03-22
Enkätsvar – Undersökning om behov av verksamhet
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Värml läns Vårdförbund, Avd.chef IFO, Administrativ sjuksköterska
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Diarienummer
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SN 2018/14

Dnr SN 2018/61.70

Avgift för resor för boende på gruppboende
Personer som bor på gruppboende betalar f.n. ett självkostnadspris på 1,85 kr
per kilometer (skattefri del) vid resor med gruppboendets bil. Ofta görs korta
resor på några kilometer åt gången.
Dessa beräkningar ger upphov till mycket administration både för personalen
på gruppboenden och för avgiftshandläggarna som genererar små summor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-04-26 §50
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Avgift för resa tas ut med 10 kr per resa som är högst 10 km, och med 1,85
kr per km vid resor som är längre än 10 km.
Beslutet skickas till
Avgiftshandläggare, Biståndsbedömare, Omr.chef
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2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/63.72

Rapport ej verkställda beslut
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg [IVO]. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige
rapportera detsamma.
Sex beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Fem 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 med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna (9.9 LSS) där den enskilde tackat nej. Tre
beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ett beslut avser insatsen Kontaktperson
där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig personal/uppdragstagare.
Två beslut avser Särskilt boende som tackat nej till erbjudet boende.
Informationen har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-26
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 tre beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Beslutet skickas till
KS/Kf, SAS
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/22.70

Månadsuppföljning verksamheterna 2018
Områdesansvariga inom Stöd och omsorg har lämnat en skriftlig
månadsredovisning från sina respektive områden; Hemtjänst, LSS, HSL,
HVB-hem och Individ- och familjeomsorgen, för mars månad 2018.
Beslutsunderlag
Månadsrapporter mars 2018
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign
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§ 60

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av ärenden för kännedom:
- Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende
- Socialstyrelsens information ”Samordning av insatser för barn med
funktionsnedsättning”
- Frågor om principer för omkostnadsersättning till familjehem
- Protokoll från Lokal samverkansgrupp 2018-04-17
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2018-04-06 - 2018-05-15

-

Beviljade försörjningsstöd 2018-04-01 - 2018-05-15

-

LSS-beslut 2018-04-01 - 2018-04-30

-

Socialpsykiatri 2018-04-01 - 2018-04-30

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, 2018-05-08
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-16

SN 2018/14

Dnr SN 2018/55.70

Revisorernas granskning av samverkan kring
missbruksvård, Yttrande
Årjängs kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i
Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga,
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne,
Säffle och Torsby genomfört en gemensam granskning avseende samverkan
kring missbruksvården i Värmland. PwC har på uppdrag av revisorerna
genomfört granskningen.
Den sammanfattande bedömningen är att landstinget och kommunerna till
viss del säkerställt att vård, omsorg och stöd avseende missbruksvård
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Efterlevnaden av överenskommelsen är dock bristfällig och dess faktiska
innebörd har inte alltid diskuterats mellan olika huvudmän på lokal nivå.
För att säkerställa ovan beskrivna punkter rekommenderar revisorerna stöd
och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen att:
-Fastställa verksamhetsmål och mätetal för att följa fullmäktiges styrning
mot samverkan inom missbruksvården.
-Arbetet med upprättande av avvikelser kopplat till överenskommelserna
behöver säkerställas för att ge ett tydligt underlag till förbättringsarbete.
-Initiativ behöver tas för ytterligare utvecklingsarbete för samverkan mellan
kommunen och den psykiatriska slutenvården.
-För att säkerställa att den enskilde får sina insatser tillgodosedda behöver
arbetet med upprättande av SIP prioriteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-25
Revisorernas granskning av samverkan kring missbruksvård
D.nr 2018/55.70 2018-03-21
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner svar på revisorernas granskning, se
beslutsunderlag; ”Svar till revisorernas granskning av samverkan kring
missbruksvård”.
Beslutet skickas till
Avdelningschef IFO, Administrativ sjuksköterska, Kommunstyrelsen,
Verksamhetschef, Revisorerna
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