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Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 14.00–15.30

Beslutande

Jessica Danielsson, V Ordförande (L)
Kerstin Andersson (KD)
Maj-Britt Hedefur (KD)
Margareta Nilsson (M)
Agneta Eklund (S)
Hans Karlsson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Liselott Wignell (C)
Liv Pettersson (S), ersättare
Allan Spets (C), ersättare

Övriga närvarande

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Melanie Koren, Verksamhetschef Kvarnåsen, § 84

Justeringens plats och tid

2018-10-22 kl. 13.15

Paragrafer

84 - 95

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Jessica Danielsson
Justerare

Allan Spets
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Dnr SN 2018/91.72

Presentation och redovisning Förenade Care
Melanie Koren, verksamhetschef för särskilt boende Förenade Care
Kvarnåsen presenterar sig.
Stöd och omsorgsnämnden ges tillfälle att ställa frågor om verksamheten.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Gallring av HSA, IT-baserade hälso- och sjukvårdsjournaler
Katalogtjänst HSA är en av de viktigaste källorna för att styra behörigheter i
olika IT-system, särskilt system som lyder under Patientdatalagen.
Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom Årjängs kommun.
Uppgifterna i HSA hanteras av lokala administratörer, och behöver bara
registreras och uppdateras på ett ställe, för att sedan kunna användas och
visas i flera andra nationella tjänster.
Som HSA-ansvarig i en direktansluten producerande organisation måste det
säkerställas att det i Årjängs kommun fattas beslut om hur länge vi ska spara
förhållandet personidentitet/HSA-id efter att en person slutat sin anställning
/sitt uppdrag hos oss. Tidigare har detta sparats ”för alltid”, men det är inte
tillåtet enligt GDPR.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-09-20 § 103
Tjänsteskrivelse 2018-08-22
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att spara förhållandet personidentitet
/HSA-id efter att en person slutat i 10 år.
Beslutet grundas på gallringsbeslut för Hälso- och sjukvårdsjournaler som är
10 år, och att man då har en spårbarhet i de olika IT-systemen.
Beslutet skickas till
Carina Fredriksson, MAS, kommunarkivarien
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Delårsrapport Stöd och omsorgsnämnd 2018
Föregående tertial visade årsprognosen -5 750 tkr. Verksamheterna sågs
därefter över för att hitta sparåtgärder, vilket resulterade i att underskottet
halverades. Vid delåret har årsprognosen ökat igen till -5 325 tkr. Det beror
främst på att det har tillkommit ytterligare ett elevhemsbeslut från
höstterminen, prognosen för ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn
har försämrats, samt ansökan om medel från flyktingmottagningen fick
avslag.
Det saknas ytterligare åtgärder för att minska underskottet och nå en budget i
balans.
Av sju verksamhetsmål är två uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett mål är
ej uppfyllt.
Ledamoten Kerstin Andersson ställer en fråga om den nya lagen om
utskrivning av färdigbehandlade patienter har gjort skillnad för ekonomin i
Årjängs kommun. Verksamhetschef Jessica Bergman besvarar frågan att
någon ekonomisk förstärkning inte behövs. Omhändertagandet i kommunen
fungerar bra, även om samverkan kan utvecklas ytterligare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-09-20 § 104
Tjänsteskrivelse 2018-09-25
Delårsrapport 2018 Stöd- och omsorgsnämnden, dat. 2018-09-19
Äskande av medel ökad kostnad för ekonomiskt bistånd, Kommunstyrelsens
beslut, dat. 2018-09-05 § 135
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
1. Delårsrapporten godkänns.
2. Stöd och omsorgsnämnden äskar medel motsvarande underskottet i
årsprognosen, 5 325 tkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, KS

Justerandes sign
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Delårsrapport EKB
Projektet ensamkommande barn har en avvikelse på totalt -140 tkr vid
delåret. Årsprognosen visar ett underskott på -2 400 tkr.
Stöd- och omsorgsnämndens underskott har ökat till -2 500 tkr. Merparten av
underskottet beror på minskade intäkter för asylsökande som fått avslag och
blivit uppskrivna i ålder. Ökningen sedan föregående tertial beror främst på
omställningskostnader i samband med avveckling av HVB-verksamheten.
Överförmyndarnämndens årsprognos visar ett överskott på ca 100 tkr. Inga
övriga avvikelser förväntas uppstå.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-09-20 § 105
Delårsrapport ensamkommande barn dat. 2018-09-19
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Delårsrapport ensamkommande barn godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdagar 2019
Administrativa enheten har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram
ett förslag på sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen, nämnderna,
kommunfullmäktige samt presidieträffar.
Det gemensamma förslaget ska säkerställa att:
- Sammanträdena ligger i enlighet med budgetprocessen.
- Politikerna får en tydlig överblick över alla sammanträden som hålls i alla
nämnder.
- Nämndsekreterarna har möjlighet att täcka upp för varandra vid frånvaro.
- Skapar enhetlighet inom nämndadministrationen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2018-09-20 § 106
Tjänsteskrivelse 2018-09-13
Sammanställning sammanträdesdagar 2019
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdesdagar för stöd- och omsorgsnämnden 2019 antas:
7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 13/6, 5/9, 17/10, 14/11, 12/12
Arbetsutskott: 17/1, 20/2*, 21/3, 25/4, 23/5, 22/8, 19/9, 3/10, 31/10, 28/11
Stöd- och omsorgsnämnden har sina möten kl 14.00 och arbetsutskottet
kl.8.30
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare, administrativa enheten
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Månadsrapport från verksamheterna
Områdesansvariga inom Stöd och omsorg har lämnat en skriftlig
månadsredovisning från sina respektive områden; Hemtjänst, LSS, HSL,
HVB-hem och Individ- och familjeomsorgen, för augusti månad 2018.
Beslutsunderlag
Månadsredovisningar augusti
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapport lediga platser /kö i särskilt boende 2018
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 181004.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

-

Demensavdelningarna – inga lediga platser

-

Korttid – 7 lediga platser

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 3 personer

-

Kö till demensboende: 0 personer

Den person som för närvarande har väntat längst fick beslut om
särskilt boende 180619
-

1 person har väntat mer än 3 månader

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-04
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Avveckling av EKB - Stödboende
Med anledning av kraftigt minskat inflöde av ensamkommande barn, samt
att de som finns i organisationen skrivits upp i ålder i ett rasande tempo, har
verksamheten sett över behovet av verksamheten på Clarabo som idag
bedrivs i stödboendeformen. Idag är det tio inskrivna på stödboendet, i stort
sett alla är över 18 år.
Inför budget 2018 fanns en kalkyl på intäkter från Migrationsverket vilken
dessvärre uteblivit eftersom ungdomarna blivit myndiga. Därav är prognosen
för verksamheten 2,2 miljoner minus för 2018. Dessa ungdomar kommer
troligen att vara kvar i kommunen och slutföra skolan, när den nya
gymnasielagen träder i kraft så har de rätt till personnummer och CSN och
bör då ombesörja eget boende.
Att avveckla verksamheten Clarabo, stödboende innebär minskade
personalkostnader. Finns behov av annan form av boende så löses det med
hjälp av familjehem.
I ett länsperspektiv har Årjängs kommun varit frikostig med möjlighet att
stanna i kommunen för att slutföra studier.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-09-25
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
- Stöd och omsorgsnämnden beslutar avveckla verksamheten stödboende för
ensamkommande barn, EKB.
- Avvecklingen ska vara genomförd senast 1 februari 2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschef, förvaltningsekonom, KS
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Yttrande över förslag till omorganisation, IFA
Stöd och- omsorgsnämnden får möjlighet att yttra sig över förslag till
omorganisation av kommunens Arbetsmarknadsenhet.
Kostnaderna för ekonomiskt försörjningsstöd inom stöd och omsorgsnämnden ökar stadigt, vilket betyder att personer inte klarar sin egen
försörjning. Stöd och omsorg har vid flera tillfällen efterfrågat ett närmare
samarbete mellan Individ och familjeomsorgen (IFO) och AME för att
tillsammans hjälpa personerna som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsenheten (AME) är placerad under kommunstyrelsen. AME:s
främsta uppgift är att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
att så småningom komma i egen försörjning.
Kommunstyrelsen föreslår att Arbetsmarknadsenheten och individ och
familjeomsorgen tillsammans blir ett eget verksamhetsområde med en
verksamhetschef och placeras under stöd och omsorgsnämnden.
Verksamheten får namnet Individ- familj och arbetsmarknadsenheten (IFA).
Omorganisationen ska vara genomförd senast 1 april 2019.
I reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna under 2.1.4 särskilda
uppgifter gällande arbetsmarknad och integration flyttas till Stöd och
omsorgsnämndens kapitel 2.3.1.
Beslutsunderlag
KSAU 2018-10-03 § 135
Tjänsteskrivelse med organisationsskiss 2018-09-24
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden bedömer att föreslagen omorganisation är
nödvändig för att nå en optimal samverkan. I syfte att få fler människor i
arbete och för att undvika fortsatt ökning av försörjningsstöd behöver
verksamheterna AME och IFO sammanfogas. Verksamheten Stöd och
omsorg ser därmed mycket positivt på förslaget gällande omorganisation
som föreslås kallas IFA, Individ, Familj och Arbetsmarknad. Att
sammanföra dessa verksamheter under en och samma verksamhetschef ger
dessa frågor det utrymme som krävs för att kunna jobba strategiskt och
långsiktigt.
Verksamheten IFO arbetar frekvent med myndighetsutövning varför man ser
en vinst i att det nya verksamhetsområdet placeras under stöd och
omsorgsnämnden. Detta innebär att stöd och omsorgsnämnden får två
verksamhetschefer.
Forts
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Forts
Stöd och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget till
omorganisation.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, kommunchef, KS beredning
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Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av ärenden för kännedom:
- Migrationsverket: Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2019. Länstalet för
Värmland 2019 är 242
- Protokoll från LOSAM 2018-09-18
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13 (15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

SN 2018/17

§ 94

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut om avgifter hemtjänst m m 2018-09-01 - 2018-10-04

-

Beviljade försörjningsstöd 2018-07-01 - 2018-09-30

-

Socialpsykiatri -

-

LSS -

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Information från Hjälpmedelsnämnden
Ledamoten Kerstin Andersson informerar från sammanträde med
Hjälpmedelsnämnden 2018-09-28.
Bildandet av regionkommun mellan Landstinget i Värmland och Region
Värmland ska vara genomförd 1 januari 2019. Respektive fullmäktige i de
samverkande kommunerna och landstinget ska godkänna förslag till
reviderat reglemente för Hjälpmedelsnämnden.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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