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Dnr SN 2019/23.70

Information från verksamhetschef
Verksamhetschefen Jessica Bergman informerar från sina ansvarsområden;
Äldreomsorgen:
Hemtjänsten Årjäng och Töcksfors, Nattpatrullen, Oasen - fritidsverksamhet
för dementa, kommunens Hälso- och sjukvård, Rehabverksamheten med
Korttidsboende och LSS som innebär handikappomsorg med Daglig
verksamhet och Personlig assistans.
Socialpsykiatrin har flyttat från Brunnsvägen till Nyponvägen.
Upphandlingen av särskilt boende ligger ute och anbudsöppning planeras i
januari 2020.
Verksamhetschefen redogör för införandet av mobil sjukvård och
närsjukvårdsteam, som nu funnits en tid, i samarbete med Arvika och Eda
kommun, och med läkare från Region Värmland.
Övriga områden:
Inom Individ och familjeomsorgen har man under hela hösten haft hög
arbetsbelastning med många ärenden, vuxen och
barnavårdsutredningar. Därav har budgetavvikelser blivit följden och de
förebyggande insatserna har måst dras ner.
Den planerade organisationsförändringen med sammanslagning av
Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen har utvärderats
och kommer enbart att innebära att Arbetsmarknadsenheten och Integration
slås ihop, namnet förkortas AMI .
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av ärenden för kännedom:
- Kommunstyrelsen 2019-12-04 § 221 Utdelning ur stiftelsen Årjängs
kommuns sociala samfond
- Kommunstyrelsen 2019-12-04 1§ 222 Utdelning ur Stiftelsen Helmer
Anderssons donationsfond 2019
- Kommunstyrelsen 2019-12-04 § 223 Utdelning ur Stiftelsen makarna
Kristian och Anna Ihles kapitalfond 2019
- Kommunstyrelsen 2019-12-04 § 211 Revisorernas granskning av
kommunens hantering av anställdas bisysslor
- Redovisning av lediga platser resp. kö till särskilt boende
- Värmlands läns Vårdförbund, protokoll 2019-11-29
- Pensionärs och tillgänglighetsrådet mötesanteckningar 2019-11-20
- SKR, information Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna m m för år 2020
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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§ 108

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst, särskilt boende m m 2019-11-07 2019-12-09
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2019-11-01 - 2019-11-30
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson, 2019-11-01 –
2019-12-09
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, 2019-11-27
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Internkontrollplan 2019, uppföljning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år följa upp den interna kontrollen.
Internkontrollen ska innehålla:
-Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
-Omfattningen av uppföljningen
-Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
-Till vem som uppföljningen ska rapporteras
-När rapportering ska ske
-Genomförd riskbedömning
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 2019-11-27 § 182
Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Uppföljning Internkontroll 2019
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner 2019 års internkontroll.
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Internkontrollplan 2020
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Internkontrollen ska innehålla:
-Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
-Omfattningen av uppföljningen
-Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
-Till vem som uppföljningen ska rapporteras
-När rapportering ska ske
-Genomförd riskbedömning
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 2019-11-27 § 183
Tjänsteskrivelse 2019-11-12
Internkontrollplan 2020
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner 2020 års plan för internkontroll.
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Ersättningsnivåer för SFI
Antalet nyanlända blir färre och ersättningen från Migrationsverket minskar.
Integrationsenheten omorganiseras för att anpassas till nya förutsättningar.
Förändringen påverkar även skolan. Antalet elever som läser SFI har inte
minskat totalt sett, men färre elever ingår i etableringen. Det är bara elever
som ingår i etableringen som gymnasieskolan får ersättning för.
Barn- och utbildningsnämnden har därför äskat om en höjning av ersättning
per elev för SFI från 1 augusti 2019. Enligt den nya ersättningsnivån
kommer skolan erhålla 405 tkr för höstterminen. Motsvarande ersättning för
vårterminen var 770 tkr och 720 tkr för höstterminen 2018. Stöd- och
omsorgsnämnden har budgeterat 1,5 mnkr per år. Årets ersättning blir därför
325 tkr lägre än beräknat och förväntas minska ytterligare nästa år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-11-27 §186
Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Barn och utbildningsnämndens beslut 2019/16.60, 2019-09-03 § 45
Tjänsteskrivelse rektor Årjängs gymnasieskola, dat 2019-08-08, 2019.82.65
Stöd och omsorgsnämndens beslut, 2015-12-10 § 155
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden beviljar Barn- och utbildningsnämndens
äskande och justerar ersättningsnivåerna för SFI per elev från 1 augusti 2019
enligt följande belopp:
Termin 1: 20 000 kr (tidigare 15 000 kr)
Termin 2: 20 000 kr (tidigare 15 000 kr)
Termin 3: 15 000 kr (tidigare 10 000 kr)
Termin 4: 10 000 kr (tidigare 0 kr)
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Värmlands läns Vårdförbund, Årsredovisning 2018
Värmlands läns Vårdförbund har översänt Årsredovisning 2018 för
kännedom samt godkännande. Informationen ska först behandlas i Stöd och
omsorgsnämnden för att sedan behandlas i kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör tre olika verksamheter:
Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
I samverkan med Regionen ansvarar vårdförbundet även för det långsiktiga
utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Årsredovisningen innehåller information om förbundets organisation och
verksamheter, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter,
driftredovisning, resultatanalys, kassaflöde, och verksamhetsberättelser.
I verksamhetsberättelsen under strategiska höjdpunkter, beskrivs bland annat
hur förbundet arbetat kring kommunikation och information i syfte att
förbättra kommunikationen med kunder. Även utvecklingsarbetet inom
missbruk- och beroendevården fortsatt under 2018, frågor som ex
spelmissbruk, integrerad mottagning för unga, och regionalt behandlingshem
för vuxna har varit på agendan.
Arbetet med nya lokaler fortlöpte under 2018, och i början på 2019 flyttas
Flöjten till Lövnäs på Hammarö.
Finansiella höjdpunkter nämns i årsredovisningen. Resultatet för 2018 visar
ett överskott på 136 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2019-11-27 § 187
Tjänsteskrivelse 2019-11-26
Årsredovisning 2018
Granskning av årsredovisning 2018, Pwc
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Värmlands läns
Vårdförbunds årsredovisning 2018 godkänns.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
KS, administrativ chef
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Redovisning av månadsrapporter från verksamheterna
Områdesansvariga inom Stöd och omsorg har lämnat en skriftlig månadsredovisning från sina respektive områden; Hemtjänst 1 o 2, LSS, HSL, IFO
och AME för perioden oktober 2019.
Stöd och omsorgsnämnden påpekar att det är en eftersläpning i
redovisningen från LSS, som beror på att återsökning från Försäkringskassan
tar tid.
Beslutsunderlag
Månadsredovisning oktober
Stöd och omsorgsnämndens beslut
-Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen från oktober.
-En utvärdering ska göras av rapporterna under våren 2020.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer
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Yttrande, medborgarförslag - Debitering maxtaxa
kommunens rehabilitering
Ett medborgarförslag har inkommit, som föreslår att priset per behandling
för patienter i kommunens Rehabavdelning sänks.
Kommunstyrelsen har gett Stöd och omsorgsnämnden i uppdrag att lämna ett
remissvar på medborgarförslaget.
För avgifter 2019 och tidigare, har en omvärldsanalys gjorts i Värmland.
Årjängs kommun beslöt om avgifter som ligger ungefär i mitten.
Inför översynen av avgifter för 2020 har inkomna klagomål och nu
medborgarförslaget från Rehab tagits i beaktande. Förslaget som också tagits
till beslut i arbetsutskott och nämnd är att sänka avgift för rehabiliterande
träning i hemmet från 200:- per tillfälle max 2089:- per månad (maxtaxa
2019) till 60:- per tillfälle max 600:- per månad, vilket är samma avgift som
för gruppträning på rehab. Detta medför en sänkning med cirka 1490:- per
månad i de fall man når maxbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-10
Arbetsutskottet 2019-11-27 §
Medborgarförslag 2019-08-23
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslås godkänna informationen gällande åtgärd
på inkommen synpunkt/klagomål samt medborgarförslag
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, KS
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Ansökan till Tingsrätten om vårdnadsöverflyttning
enl 6 kap 8 § föräldrabalken
----- Sekretess-------
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Ansökan till Tingsrätten om vårdnadsöverflyttning
enl 6 kap 8 § föräldrabalken
---- Sekretess ----
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§ 117

Julhälsning
Ordföranden tackade för året som gått och önskade alla ledamöter och
tjänstemän en god jul och ett gott nytt år.
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