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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-03-05

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, den 5 mars kl 16.00-19.00 (Ajournering 16.45.16.55)

Beslutande

Ledamöter

Birger Pettersson Wiik, S, ordf
Jessica Danielsson, Fp
Kerstin Andersson, Kd
Maj-Britt Hedefur, Kd
Margareta Nilsson, M
Agneta Eklund, S
Hans Karlsson, S
Susanne Johansson, S
Annika Holmstrand, C
Esbjörn Andersson, C
Maurice Leroy, C
Ersättare

Mogens Nielsen, Kd
Sara Nilsson, M
Torbjörn Lewin, Fp (gick 18.45)
Liv Pettersson, S
Smail Medjedovic, S
Rolf Emanuelsson, C
Övriga närvarande

Justerare

Tf Stöd och omsorgschef Lena Bergman
Avdelningschef Lars-Göran Larsson
Nämndsekreterare Birgitta Schmidt
Revisorerna Lars Dahlin, Lennart Berglund, Bruno Norén, Nils-Börje Andersson § 27
Förvaltningsekonom Erina Grek §§ 27-29
Annica Widström, Birgitta Carlsson, Maria Svantesson §26
Maurice Leroy

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2015-03-09 kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Schmidt

Ordförande
Birger Pettersson Wiik (s)
Justerare
Maurice Leroy (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Stöd och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-05

Datum då anslaget sätts upp

2015-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Stöd och omsorgsnämnden

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Schmidt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-03-05
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Stöd och omsorgsnämnden

2015-03-05

§ 23

Redovisning av ordförandebeslut
Ordföranden redovisar tagna ordförandebeslut:

Justerandes sign

-

LVU-ärende gällande en omplacering.

-

Nytt omhändertagande enligt LVU. Ärendet kommer att prövas i
Förvaltningsrätten.

Utdragsbestyrkande
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Stöd och omsorgsnämnden

2015-03-05

§ 24

Redovisning av delegeringsbeslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan.
Delegationsbeslut enligt pärmredovisning:
-

Beviljade försörjningsstöd 2015-02-01 – 2015-03-04

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2015-02-01 – 2015-03-04

-

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm. 2015-02-01 –
2015-02-28

-

LSS-beslut 2015-02-01 – 2015-02-28

-

Beslut om boendestöd m m 2015-02-01 – 2015-02-28

-

Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19

Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd och omsorgsnämnden

2015-03-05

§ 25

Ärenden för kännedom
-

Ks §21 Resursfördelning av gemensam pott EKB

-

Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

-

Värmlands läns Vårdförbund, Förbundsbrevet februari 2015

-

Överenskommelse om förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid
omhändertagande av berusade personer.

-

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2014-11-26 -- 27

-

Protokoll från Lokal Samverkan 2015-02-26

Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd och omsorgsnämnden

§ 26

2015-03-05

Dnr 2015/16.70

Information från Verksamheten - Vändpunkten och
familjebehandlarna
Annica Widström, Vändpunkten, kommunens öppenvård för alkohol- och
drogförebyggande arbete samt familjebehandlarna Maria Svantesson och
Birgitta Carlsson redogör för sina respektive verksamheter inom Individ- och
familjeomsorgens förebyggande arbete.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd och omsorgsnämnden

§ 27

2015-03-05

Dnr 2015/29.70

Revisorernas granskning av nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2014
Kommunens revisorer besöker stöd och omsorgsnämndens sammanträde för
att diskutera det ekonomiska utfallet i årsredovisningen 2014, verksamhetens
måluppfyllelse samt nämndens inflytande i budgetprocessen.
Revisorerna framför till nämndledamöterna att stöd och omsorgsnämnden
har haft en bra kontroll på sin ekonomi under 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd och omsorgsnämnden

§ 28

Dnr 2014/12.04

Bokslut stöd och omsorgsnämnden 2014
I 2014-års bokslut har Stöd- och omsorgsnämnden en positiv
budgetavvikelse på 4 324 tkr. Det utgör ca 2,4 % av den totala ramen, som
uppgår till 181 975 tkr.
Verksamhet
Äldreomsorg
Entreprenad särskilt boende
Omsorgen
Individ- och familjeomsorg
Administration och nämnd
Summa

Utfall 2013

Utfall 2014

45 749
64 789
37 592
19 286
5 959
173 375

47 995
66 039
36 466
20 014
7 137
177 651

Budget
2014
47 346
66 825
38 900
21 039
7 865
181 975

Budget
avvikelse
-649
786
2 434
1 025
641
4 237

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och rapport 2015-02-16
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19 §35
Äldreomsorg
Inom hemtjänsten har kostnaden för transportmedel ökat och överskrider
budget med 488 tkr. Lönekostnaderna överskrider budget med 235 tkr i
jämförelse med 1 260 tkr året innan.
Kostnaden för utskrivningsklara patienter överskrider budget med 135 tkr.
Rehab har ett underskott på 174 tkr.
Hemsjukvården överskrider budget med 473 tkr. Sjuksköterskor från
bemanningsföretag har tagits in under året till en kostnad av 384 tkr.
Administration äldreomsorg har en avvikelse på 570 tkr.
Entreprenad särskilt boende
Verksamheten har ett överskott på 786 tkr.
Omsorgen
Personalen inom boende enligt LSS har årsarbetstid och många timmar att ta
ut i ledighet. Kostnaden överskrider budget med 217 tkr. Inom personlig
assistans är överskottet 2 331 tkr. Socialpsykiatrin har en negativ avvikelse
på -245 tkr motsvarande ca 0,5 tjänst. Behovet hos omsorgstagarna har ökat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-03-05

och verksamheten anpassar sig i högre grad efter de behov som finns, t.ex.
genom att ha öppet på helgerna.
Individ- och familjeomsorg
Institutionsvård vuxna enligt LVM/SoL har ett mindre överskott på 140 tkr.
Institutionsvård barn och unga enligt SoL, överskottet uppgår till 1 146 tkr.
Under 2014 har antalet placeringar inom familjehemsvård barn och unga
minskat, och årets överskott uppgår till 630 tkr.
Ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse på -219 tkr. Kostnaden har ökat
med 502 tkr från föregående år.
Ensamkommande barn
Inom projektet ensamkommande barn uppgår underskottet vid årets slut till
635 tkr och för projektet totalt 739 tkr. Istället för att flytta över underskottet
till kommande period kommer det att belasta 2014-års bokslut. Stöd- och
omsorgsnämnden har ett överskott i driftredovisningen och har därför
möjlighet att hantera det totala underskottet, vilket innebär en neutral effekt
för BUN, KS och ÖF.
Administration och nämnd
Gemensam administration har ett överskott på 430 tkr. Under 2014 finns en
buffert på 550 tkr.
Nämndverksamheten har ett överskott på 210 tkr. Utbetalningen av arvoden
har minskat med ca 100 tkr från föregående år. Kostnader för kurser har varit
lägre än budgeterat och det har inte varit några gratifikanter under året.
Yrkande
Annika Holmstrand yrkar, med bifall av Maurice Leroy, Esbjörn Andersson
och Rolf Emanuelsson, samtliga tillhörande centerpartiet, att Årsbokslut
2014 ska innehålla stöd och omsorgs andel av kostnader och intäkter för
Ensamkommande barn (EKB).
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet emot arbetsutskottets förslag och finner att stöd
och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner Årsredovisning 2014.
Reservation
Annika Holmstrand, Maurice Leroy, Esbjörn Andersson och Rolf
Emanuelsson, samtliga tillhörande centerpartiet, reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
Stöd och omsorgschef, Ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Stöd och omsorgsnämnden

§ 29

Dnr 2014/19.04

Ombudgetering av investeringsmedel 2014-2015
Investeringsredovisningen per den 2014-12-31 visar en positiv avvikelse på
582 tkr.
Projekt

Utgift

Inkomst

Nettoutgift

Budget

Budgetavvikelse

Inventarier äldreboende
Inventarier övriga verk.

191
99

-

191
99

250
125

59
26

IT-program
Nyckelsystem hemtjänst

130
423

-

130
423

360
690

230
267

Summa

843

-

843

1 425

582

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-16
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19 §36
Av de återstående 582 tkr föreslås 235 tkr omdisponeras till projektet
inventarier övriga verksamheter och resterande 347 tkr till nyckelsystem
hemtjänst. Enligt flerårsplanen finns inga avsatta medel under 2015 för
projektet inventarier övriga verksamheter. Det ska köpas in mopeder och elcyklar till hemtjänsten samt inventarier till det nya stödboendet. Resterande
medel flyttas till projektet nyckelsystem hemtjänst där nyckelfri hantering
ska införas under första halvåret 2015.
Projekt

Inventarier
äldreboende
Inventarier
övriga verk.
IT-program
Nyckelsystem
hemtjänst
Summa

Återstående
investeringsmedel
2014-12-31
59

Förslag
ombudgetering/
omdisponering
0

Budget
2015 enl
flerårsplan
190

Total
investeringsbudget 2015
190

26

235

0

235

230
267

0
347

80
0

80
347

582

582

270

852

Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
Återstående investeringsmedel per den 2014-12-31 ombudgeteras, varav 235
omdisponeras till projektet inventarier övriga verksamheter och resterande
347 tkr till nyckelsystem hemtjänst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ledamoten Maurice Leroy (C) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Stöd och omsorgschef, Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

2015-03-05

Dnr 2015/9.72

Motion Ung omsorg, förslag till yttrande
Kristdemokraterna har inkommit med en motion om ”Ung Omsorg – ang en
aktiv fritid för äldre och att skapa möten mellan generationer”, som syftar till
att förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden samt att skapa möten
mellan ungdomar och äldre.
Förslaget från Kristdemokraterna är att boende vid Årjängs kommuns äldreboenden ska erbjudas möjlighet att ta del av verksamheten Ung Omsorg, från
och med maj/juni månad år 2015.
Stöd och omsorgsnämnden ska lämna ett yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-05-05
Tjänsteskrivelse 2015-02-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19 §39
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden anser att, för att administrera, organisera,
planera, leda och följa upp aktiviteterna i Ung omsorg krävs en funktion som
samordnar detta arbete. Idag är inte den funktionen identifierad.

Expedieras till
KS, t f Stöd och omsorgschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

2015-03-05

Dnr 2015/11.70

Stöd och omsorgsnämndens Fadderverksamhet,
återremiss
Stöd- och omsorgschefen fick i uppdrag i mars 2014 att föreslå en förändrad
modell av fadderverksamheten.
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning till ny nämnd 2015.
Förslaget är att respektive områdes-/avdelningschef planerar och bjuder in
politikerna via arbetsutskottet, till sin verksamhet. Arbetsutskottet beslutar
för varje inbjudan, vilka politiker i stöd och omsorgsnämnden som ska delta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag 2014-01-30
Arbetsutskottets förslag 2014-02-27
Arbetsutskottets förslag 2014-03-13
Stöd och omsorgsnämndens beslut 2015-02-05
Tjänsteskrivelse 2015-02-08
Arbetsutskottets protokoll 2014-02-19 §40
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
1. Stöd och omsorgsnämnden beslutar att fadderverksamheten inom
Stöd och omsorg, bedrivs genom att respektive områdes-/
avdelningschef planerar och bjuder in politikerna via arbetsutskottet,
till sin verksamhet. Arbetsutskottet beslutar för varje inbjudan, vilka
politiker i stöd och omsorgsnämnden som ska delta.
2. Stöd och omsorgsnämnden beslutar att anta stöd och omsorgschefens
förslag till tidsplan för besöken.

Expedieras till
T f Stöd och omsorgschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2015-03-05

Dnr 2014/40.72

Stödboende för personer med insatser från LSS eller
Socialpsykiatrin
Beslut togs i arbetsutskottet 2014-04-24 att boende iordningställs på
Nyponvägen, under 2015, till ett stödboende för personer med insatser från
LSS eller Socialpsykiatrin. En tjänst som boendestödjare 1,0 ska inrättas
2015.
Nyponvägen är byggt i markplan och skulle därför vara bättre lämpad som
gruppbostad för de personer som idag bor på Blomstervägen och att
Blomstervägen istället blir det stödboende för personer med insatser från
LSS eller Socialpsykiatrin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-04-02
Stöd och omsorgsnämndens beslut 2014-04-24
Tjänsteskrivelse 2015-02-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19 §41
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
1. Boendet på Blomstervägen iordningställs till stödboende för personer
med insatser från LSS eller Socialpsykiatrin.
2. Nyponvägen konverteras till en gruppbostad.

Expedieras till
Stöd och omsorgschef, Områdeschefer LSS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Val av representant till samordningsgruppen för
ensamkommande barn
Stöd och omsorgsnämnden ska utse en representant till kommunens
samordningsgrupp för ensamkommande barn (EKB).
Yrkanden
Kerstin Andersson, Kd föreslår att Mogens Nielsen utses.
Maurice Leroy, C yrkar att en ordinarie ledamot ur nämnden ska utses, och
föreslår Annika Holmstrand.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Mogens Nielsen
utses.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Till representant till samordningsgruppen för ensamkommande barn utses:
Mogens Nielsen, Kd.
Reservation
Ledamoten Maurice Leroy, C reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Sekreteraren i EKB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

2015-03-05

Dnr 2015/17.72

Lediga platser i särskilt boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 150303.
Lediga platser
-

Kvarnåsen har tre lediga platser

-

Solgården har inga lediga platser

-

Demensavdelningarna har tre lediga platser

-

Korttid – flera lediga platser.

Kö till särskilt boende
-

Kö till demensboende: 0 personer

-

Kö till somatiskt boende: 8 personer, hemma med hemtjänst.
Samtliga personer vill till Solgården.

-

En person som för närvarande bor på Kvarnåsen står i kö att flytta till
Solgården

Väntetid
-

Den person som för närvarande väntat längst på särskilt boende,
tackade nej till boende på Kvarnåsen 150114.

Stöd och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras till
Stöd och omsorgschef
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§ 35

Övriga ärenden
Maurice Leroy, C yrkar att stöd och omsorgsnämnden ska diskutera
användandet av färdmedel inom verksamheten stöd och omsorg.
En besparing gällande hyrbilar borde omfatta hela kommunens fordonspark,
inte bara inom stöd och omsorg.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Ärendet hänskjuts till stöd och omsorgsnämndens beredning.

Justerandes sign
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