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§ 65

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
- Redovisning av lediga platser och kö till särskilt boende
- Mötesanteckningar Pensionärs och tillgänglighetsrådet 2019-08-28
- Inbjudan till ”Esthers släktträff”, konferens om äldres hälsa
- Information från SKL, Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning
för kostnader dödsboförvaltning och gravsättning
- KSAU §114, Återrapportering från stöd och omsorgsnämnden
Tertialrapport
- Socialstyrelsen, statsbidrag för att stärka insatser för barn och unga med
psykisk ohälsa
- SKL, överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2019
- Kommunens rutiner vid värmebölja, inom äldreomsorgen
- Kf § 112 Val av ny ledamot i stöd och omsorgsnämnden: Robin Karlsson
(L)
- Kf § 113 Val av ny ersättare i stöd och omsorgsnämnden: Anna-Lena
Knutsson (L)
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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§ 66

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst m m 2019-06-12 - 2019-09-01
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2019-06-01 - 2019-08-31
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson, 2019-06-01 –
2019-08-31
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-13, 2019-06-28, 2019-08-22
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

4 (19)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

§ 67

Sammanträdesdatum

Diarienummer
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SN 2019/17.70

Dnr SN 2019/41.70

Omdisponering av investeringsmedel
Stöd- och omsorgsnämnden har ett investeringsprojekt som avser införande
av digital signering personlig assistans. Projektet är genomfört som ett
driftprojekt, därför återstår investeringsbudgeten på 125 tkr. Verksamheten
har behov av ett IT-stöd som avser Lifecare handläggare LSS och föreslår
därför att budgeten omdisponeras till ett nytt investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §108
Tjänsteskrivelse 2019-08-16
Kommunfullmäktiges beslut, Budget 2019-2021, dat. 2018-06-18 § 85
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Investeringsmedel om 125 tkr ombudgeteras från projekt 19012 Digital
signering personlig assistans till ett nytt investeringsprojekt Lifecare
handläggare LSS.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef, socialchef, IT-samordnare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-05

SN 2019/17.70

Dnr SN 2018/25.70

Budget stöd och omsorgsnämnd
Stöd- och omsorgsnämndens budgetram 2020-2022:
Stöd- och omsorgsnämnden

2020

2021

201 880

220 494

-

Organisationsförändring IFA

8 339

-

-

Organisationsförändring fordon

1 046

-

-

Effektiviseringsmål 1,3 % (0,8 %)

-2 691

-1 663

-

Hyra Clarabo

-195

-1 719

-

Lönestrategisk pott

130

Budgetram 2019

2022

Uppräkning löner och priser

6 861

-

-

Förändring kapitaltjänst

-123

-

-

Justering interna poster telefon, data

-399

-

-

5 646

-2 750

-

220 494

214 362

Justering från preliminär ram
Budgetram

214 362

I ramtilldelningen har nämnden fått kompensation för organisationsförändringar. Effektiviseringsmålet utgör 1,3% av budgetramen 2020 och
0,8% år 2021. Kompensation för hyra Clarabo minskar 2020 och upphör
2021.
Nämnden har tagit del av lönestrategisk pott och fått kompensation för
uppräkning av löner (2,7%), priser (2%) och ökade sociala avgifter (0,98%).
Kapitaltjänstkostnaden för investeringar har minskat och interna poster
gällande telefoni och data har tagits bort.
Under vårens budgetarbete återstod 5 646 tkr för att komma i ram.
Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott med motsvarande. Budget
2020 innehåller därför inga ytterligare besparingar. Effektiviseringsmålet
och ramminskningen 2021 har ännu inte inarbetats i budgeten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §109
Tjänsteskrivelse 2019-08-14
Budget 2020 Stöd- och omsorgsnämnden, dat. 2019-08-14
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd- och omsorgsnämnden godkänner budget 2020-2022, drift och
investering.
Forts
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Forts § 68
2. Verksamhetsmål 2020 tas upp som ett separat ärende under hösten.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, ekonomiavdelning
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Dnr SN 2019/62.70

Yttrande över medborgarförslag - Bostäder i kommunal
regi bör införa ”Huskurage”
Stöd och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande över
medborgarförslag om att bostäder i kommunal regi borde införa Huskurage.
Det kan vara ett verktyg för grannar i bostadsområden att ingripa och agera
vid våld i nära relation, genom att en policy som uppmanar grannar att visa
omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa upprättas genom styrelse,
förening eller hyresvärd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §110
Tjänsteskrivelse 2019-06-27
Medborgarförslag 2019-04-03
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden lämnar följande yttrande till medborgarförslag:
Stöd och omsorgsnämnden ser positivt på det initiativ som inkommit via ett
medborgarförslag gällande ”huskurage”.
Inom socialtjänsten ser man ett ökat problem med våld i nära relationer där
det ofta även finns barn som bevittnar våld. Kan detta avvärjas i så stor
utsträckning som möjligt genom att kommunen anammar ”huskurage” så är
det positivt för alla i kommunen.
Ansvaret för att detta kommer till stånd ligger på det kommunala
bostadsbolaget, som får hantera frågan. Uppmaning kan riktas till
hyresgästernas organisation som en form av grannsamverkan.
Beslutet skickas till
KS 2019/168.10
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Dnr SN 2019/75.76

Integrationspolitiskt program, yttrande till KS
På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp har integrationssamordnaren
fått i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt inriktning för Årjängs kommuns
arbete med integration, genom att ta fram förslag till revidering av det
integrationspolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §111
Tjänsteskrivelse 2019-06-19
Integrationssamordnaren och IFA chefens tjänsteskrivelse 2019-06-19
Förslag på revidering integrationspolitiskt program 2019-05-31
Integrationspolitiskt program- nu gällande
Yrkanden
Börje Liviken (M) föreslår att första meningen i avsnitt 1.1 delas upp
och ändras till: ”En mångfald av kulturer, språk och religioner kan bidra till
en positiv utveckling av samhället. Utan kunskap, strategier och förståelse
för det nya, finns det risk för att stigmatisering leder till etnisk, social och
ekonomisk exkludering.”
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Första meningen i avsnitt 1.1 ändras: ”En mångfald av kulturer, språk och
religioner kan bidra till en positiv utveckling av samhället. Utan kunskap,
strategier och förståelse för det nya, finns det risk för att stigmatisering leder
till etnisk, social och ekonomisk exkludering.”
Ett tillägg görs i tredje meningen under avsnitt 1.6 Utbildning och språk:
”Utbildning i svenska ska kombineras med undervisning i samhällsorientering, normer, värderingar och bemötanderegler i det svenska
samhället, samt kompletteras med arbetspraktik.”
Föreslagna revideringar i integrationspolitiskt program för Årjängs kommun,
antas.
Beslutet skickas till
KS 2016/303
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Dnr SN 2019/77.76

Information - Andelstal ensamkommande barn 2020
Den 1 april 2016 införde Migrationsverket en ny anvisningsmodell som
medför att fördelningen av asylsökande ensamkommande barn mellan
landets kommuner blir jämnare. Anvisningarna sker till kommunerna genom
ett fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en
fastställd andel av det totala antalet barn som väntas söka asyl i Sverige.
Migrationsverket har för 2019 justerat den befintliga anvisningsmodellen för
fördelning av ensamkommande barn. Årjäng har anvisats 1,3 barn.
Kommuner kan nu välja att omfördela hela sin andel, eller del av andel, till
en annan mottagande kommun. Om omfördelning sker så kommer det inte
heller att medföra att kommunerna får ett anvisningsöverskott eller ett
anvisningsunderskott efter det att omfördelningsåret är över, vilket varit
fallet i den gamla modellen.
Eftersom det råder oenighet i länet så kan Årjängs kommun inte överlåta sitt
mottagande till Grums kommun för 2020 som det var tänkt, utan får därmed
åter ansvara för att de barn som anvisas kommunen tas om hand av
kommunen. Det länets socialchefer har enats om är att om hvb-plats behövs
ska Karlstad användas i första hand.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §112
Tjänsteskrivelse 2019-06-27
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen gällande mottagandet
av ensamkommande barn för 2020.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef IFA
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Dnr SN 2019/32.70

Remiss - Gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en
jämlik, jämställd, och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att
bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan
socialtjänstens personal och deras klienter. De tjänster och stöd som ingår i
förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s ordinarie
medlemsavgift utan SKL har stöttat kommunerna i denna utveckling med
stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam
finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel.
Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten för utveckling
inom socialtjänstens område avslutade.
SKL har i dialog med företrädare för medlemmarna tagit fram ett förslag för
att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan genom att kommunerna gemensamt till SKL finansierar
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr,
vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för
fyra år. Kostanden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för
SKL:s medlemsavgift. För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt
med stöd av SKL behöver merparten av kommunerna anta
rekommendationen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §113
Reviderad tjänsteskrivelse 2019-07-10
Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter, ärendenr; 18/00295
Kunskapsstyrning i samverkan - socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård
Forts
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Forts § 72
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Det är nödvändigt att, gemensamt i riket, säkerställa en god kunskapsstyrning inom socialtjänsten, för att upprätthålla en verksamhet med god
kvalité.
Kommunens kostnad uppgår till ca 1,95 kr/invånare, 19.500 kr, per år
under fyra år.
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen gällande gemensam
finansiering för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, KS
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Dnr SN 2019/80.72

Årsredovisning och statistik från Patientnämnden 2018
Årjängs kommuns invånare har sen något år tillbaka möjlighet att använda
sig av Patientnämnden om de anser sig blivit felbehandlade på något sätt.
Patientnämnden återrapporterar till kommunen antal inkomna ärenden en
gång om året.
Under 2018 är det flest antal ärenden gällande hälso- och sjukvården samt
tandvården som ökar, antal ärenden i kommunerna ligger stabilt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 § 114
Tjänsteskrivelse 2019-07-12
Patientnämndens Årsredovisning 2018
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner Patientnämndens årsredovisning för
2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Patientnämnden Region Värmland
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Dnr SN 2019/87.70

Länsgemensam beroendemottagning för unga
Utifrån uppdrag från den politiska styrgruppen för utveckning av missbruksoch beroendevården i Värmland har en arbetsgrupp tagit fram rapport
avseende en gemensam beroendemottagning för unga i länet. Rapporten
förslår 3 delar som bör genomföras som lämplig vårdform –
Länsmottagning, vårdavdelning samt lokala mottagningar.
I SKL:s nationella handlingsplan mot missbruk och beroende för personer
13-29 år finns en sammanställning av åtgärdsförslag som är riktade till
kommuner, landsting och regioner. Där belyses särskilt vikten av samverka
mellan flera huvudmän, tillgänglighet, delaktighet och tidig upptäckt tas
bland annat upp. Flera åtgärdsförslag till kommuner och regioner är
framtagna i handlingsplanen där bland annat samordnade insatser mellan
socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola för barn, unga och unga vuxna
föreslås som åtgärd. Arbetsgruppen har tittat på vilka svårigheter som finns i
samverkan som bland annat har påvisats i IVO:s granskning (2017-7) om
unga personer inom missbruks- och beroendevården.
Den politiska styrgruppen beslutade den 12/6 2019 att:
- godkänna rapporten.
- rekommendera Värmlands 16 kommuner och Region Värmland att ställa
sig bakom rapporten.
- ge förbundschefen i Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att underställa
rapporten till Värmlands 16 kommuner samt till Region Värmland för
synpunkter och inriktningsbeslut.
- efter bearbetning av inkomna synpunkter och inriktningsbeslut tas frågan
åter upp i den politiska styrgruppen för beslut och vidare hantering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 §115
Tjänsteskrivelse 2019-07-12
Utredning från Värmland läns vårdförbund;
Länsgemensam beroendemottagning för unga 13–35 år /vårdavdelning för
unga 13–17 år/Lokala mottagningar
Forts
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Forts §74
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen.
Nämnden ser ett behov av denna typ av verksamhet. Det finns dock en hel
del frågeställningar. Den beräkningsmodell som föreslås innebär en relativt
hög kostnad för en kommun med ett litet underlag.
Det bedöms även till stor del vara HSL-insatser som ska utföras, och då
ifrågasätter kommunen rimligheten i att finansiera 50 % av en vårdavdelning.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
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Dnr SN 2019/89.70

Sammanträdesdagar 2020 stöd och omsorgsnämnden
Administrativa enheten har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram
ett förslag på sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen, nämnderna
och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-08-22 § 116
Tjänsteskrivelse 2019-08-12
Sammanställning sammanträdesdagar 2020
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Följande sammanträdesdagar för stöd- och omsorgsnämnden 2020 antas:
Stöd- och omsorgsnämnd: 6/2, 5/3, 8/4*, 6/5*, 11/6, 3/9, 15/10, 12/11,
10/12
Arbetsutskott: 16/1,19/2*, 18/3, 23/4, 20/5*, 25/6, 20/8, 1/10, 26/11
Stöd- och omsorgsnämnden har sina möten kl 14.00 och arbetsutskottet
kl. 8.30.
*avvikande veckodag
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Administrativ chef

Justerandes sign

16 (19)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-05

SN 2019/17.70

Dnr SN 2019/22.70

Månadsrapport från verksamheterna
Områdesansvariga inom Stöd och omsorg har lämnat en skriftlig
månadsredovisning från sina respektive områden; Hemtjänst 1 o 2, LSS,
HSL, AME och IFO, för perioden maj-juli 2019.
Med anledning av rapporterna diskuterar stöd och omsorgsnämnden
verksamheternas lokalfrågor och arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
Månadsredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts,
andra kv 2019
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen [SoL] kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden ska till fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2019 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inget gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har beaktats och är inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-31
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten Stöd
och omsorg, Årjängs kommun, har inget gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, SAS, Kommunfullmäktige /KS 2019/237
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Upphandling särskilt boende, lägesrapport
Verksamhetschefen rapporterar angående den planerade upphandlingen av
särskild boende.
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