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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-05-06

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, den 6 maj kl 16.00-18.40 (ajournering 17.15-17.30 samt
17.40-17.50)

Beslutande

Ledamöter

Birger Pettersson-Wiik, S
Jessica Danielsson, FP
Kerstin Andersson, KD
Maj-Britt Hedefur, KD
Margareta Nilsson, M
Susanne Johansson, S
Annika Holmstrand, C
Esbjörn Andersson, C
Maurice Leroy, C
Tjänstgörande ersättare

Liv Pettersson, S
Malin Andersson, S
Ej tjänstgörande ersättare

Sara Nilsson, M
Smail Medjedovic, S
Rolf Emanuelsson, C
Övriga närvarande

Stöd och omsorgschef Lisbeth Wiklund
Nämndsekreterare Birgitta Schmidt
Förvaltningsekonom Erina Grek §§ 60-62
1:e soc sekr Eva Johansson, socialsekr Böret Persson § 58
Kvalitetsansvarig Lena Bergman §§ 64,68,71

Justerare

Esbjörn Andersson

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2015-05-11 kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Schmidt

Ordförande
Birger Pettersson Wiik (S)
Justerare
Esbjörn Andersson (C)

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

Stöd och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-06

Datum då anslaget sätts upp

2015-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Stöd och omsorgsnämndens arkiv

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Schmidt
Justerandes sign
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Stöd och omsorgsnämnden

2015-05-06
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-05-06

§ 55

Redovisning av ordförandebeslut
Ordföranden, Birger Pettersson-Wiik, redovisar ett beslut om handräckning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-05-06

§ 56

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

Beviljade försörjningsstöd 2015-04-10 – 2015-04-30

-

Ekonomiskt bistånd flyktingar 2015-04-10 – 2015-04-30

-

Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm. 2015-04-01 –
2015-04-30

-

LSS-beslut 2015-04-01 – 2015-04-30

-

Beslut om boendestöd m m 2015-04-01 – 2015-04-30

-

Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22, 2015-04-23

Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-05-06

§ 57

Ärenden för kännedom
-

SKL:s cirkulär, Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år
2015

-

Värmlands läns Vårdförbund, Förbundsbrevet april 2015

-

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2015-03-13

-

Protokoll från Lokal Samverkan 2015-04-28

-

Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 samt 2015-04-23

Stöd och omsorgsnämndens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 58

2015-05-06

Dnr 2015/16.70

Verksamhetsinformation barn- och familjegruppen
1:e socialsekreterare Eva Johansson och socialsekreterare Böret Persson
presenterar verksamheten inom Individ- och familjeomsorgens barn- och
familjegrupp.
Gruppen har en hög arbetsbelastning och hård tidspress, många anmälningar
inkommer, med krav att de måste bedömas samma dag.
Förhandsbedömningen ska visa om ett ärende ska öppnas med anledning av
inkommen anmälan.
För övrigt arbetar gruppen med många tunga ärenden där man gör
utredningar och beviljar insatser, som exempelvis omhändertagande av barn
och unga enligt LVU (Lagen om vård av unga) institutionsvård,
familjehemsvård, vårdnadsutredningar och familjerättsliga åtgärder där det
är krav på omfattande dokumentation enligt systemet BBIC, Barns behov i
centrum.
Kommunerna har i allmänhet svårt att rekrytera utbildad personal inom
socialtjänstens område och Årjängs kommun är inget undantag.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tackar för informationen, som läggs till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 59

2015-05-06

Dnr 2015/51.74

Stöd och omsorgsnämndens förebyggande arbete
Ordföranden redovisar beslut från arbetsutskottets extra sammanträde 201504-22, där samverkansformer med barn- och utbildningsnämndens verksamhet diskuterades, tillsammans med bun:s arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-22 § 62
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
1. Stöd- och omsorgsnämndens ordförande och verksamhetschef bjuder
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande och
verksamhetschef in polisen till ett möte för att diskutera samverkan.
2. Verksamhetscheferna för de båda verksamheterna får i uppdrag att ta
fram hur en gemensam styrgrupp ska se ut.
3. De båda arbetsutskotten fortsätter med gemensamma
samverkansmöten. Ordförande för stöd- och omsorgsnämnden kallar
till nästa gemensamma arbetsutskott, om ca två månader. Kultur- och
fritidsnämndens ordförande och verksamhetschef bjuds också in till
detta möte.
4. Ordförande för stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kalla till
gemensamt målsättningsarbete för samverkan efter att
kommunfullmäktige tagit de övergripande målen.

Expedieras till
Verksamhetschef samt ordförande inom SoO, Bun och Kfn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 60

2015-05-06

Dnr 2015/15.04

Ekonomirapport mars 2015
Stöd- och omsorgsnämnden har en negativ avvikelse i årsprognosen på 380
tkr. Föregående rapport visade en positiv avvikelse på 150 tkr. Beslutet att
behålla två bilar inom hemtjänsten innebär ca 180 tkr i ökade kostnader.
Hemsjukvårdens underskott har ökats med 100 tkr ytterligare. Individ- och
familjeomsorgen har haft många institutionsplaceringar av vuxna vilket
innebär ett underskott på ca 500 tkr. Beslutet att inte genomföra den externa
utredningen innebär en minskad kostnad på 250 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport dat. 2015-04-21
Tjänsteskrivelse 2015-04-22
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-23 §72
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
1. Stöd- och omsorgsnämnden godkänner ekonomirapport mars 2015.
2. En åtgärdsplan ska upprättas med syfte att nå en budget i balans.

Expedieras till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 61

2015-05-06

Dnr 2015/35.70

Ekonomirapport EKB mars 2015
Projektet visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport EKB mars 2015 dat. 2015-04-20
Tjänsteskrivelse 2015-04-21
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-23 §73
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
Ekonomirapport EKB mars 2015 godkänns.

Expedieras till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-06

Stöd och omsorgsnämnden

§ 62

Dnr 2015/42.70

Budgetförslag 2016
Förvaltningsekonomen informerar om budgetarbetet.
Stöd och omsorgsnämndens preliminära budgetram 2016 uppgår till 192 014
tkr. För närvarande återstår 2 153 tkr för att nå en budget i balans.
Budgetberedningen har upprättat preliminära budgetramar för 2016-2018
enligt följande:
Stöd- och
Omsorgsnämnden

2015

2016

2017

2018

188 693

192 014

192 014

192 014

Budgetram 2015

188 693

Löneökning 2,7 % (fr.o.m. 2016-04-01)

3 109

Kostnadsutveckling 1,4 %

2 076

varav OPI 2,48 %

1 606

Effektiviseringsmål 1 %

-1 864

Prel budgetram 2016

192 014

Beslutsunderlag
Budget Stöd- och omsorgsnämnden 2016, dat. 2015-04-22
Tjänsteskrivelse 2015-04-22
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-23 § 70
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner informationen, som läggs till
handlingarna.

Expedieras till
Ekonomiavdelningen, Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 63

2015-05-06

Dnr 2015/50.72

Avgift för kost i särskilt boende och korttidsvård
När Samhällsbyggnad övertog driften av kostenheten vid årsskiftet
2014/2015 gjordes en prisjustering för heldygnskost vid särskilt boende och
korttidsvård som innebär en differens mellan det pris som brukaren på
särskilt boende och korttidsvård debiteras och det pris Stöd och
omsorgsnämnden betalar till kostenheten. I dagsläget betalar Stöd och
omsorgsnämnden 105 kronor för heldygnskost, men debiterar brukaren
endast 88 kronor. Det som ingår i det framräknade priset är livsmedel,
förbrukning, personal, el, dvs kökets kostnader utom hyreskostnaden som
ligger i sin helhet på Stöd och omsorg idag. (verksamhet 5103 särskilt
boende).
En jämförelse med länets övriga kommuner visar att priset för heldygnskost
varierar mellan kommunerna. Medelvärdet ligger på 112 kronor, högst
kostnad är 123 kronor och lägst kostnad är 100 kronor.
Beslutsunderlag
2011-11-28 Kf § 123
Tjänsteskrivelse 2015-04-23
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
om taxeändring för dygnskost vid särskilt boende och korttidsvård
från 88 kronor till 105 kronor från och med 2015-08-01.
2. Kostpriset för vårdtagare i särskilt boende, korttidsvård och
hemtjänst ska därefter årligen justeras i enlighet med det pris
kostenheten debiterar Stöd och omsorgsnämnden.

Expedieras till
Kommunfullmäktige, Verksamhetschef, Avgiftshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 64

2015-05-06

Dnr 2015/41.70

Internkontrollplan 2015
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Enligt kommunfullmäktige ska 2015 års Internkontroll omfatta
de kontrollmoment som påvisade brister i 2013 års Internkontroll.
Den brist i internkontrollen som påvisades inom verksamheten Stöd och
omsorgs hemtjänst och socialpsykiatri var, att omfattningen av
Genomförandeplaner ökat men målsättningen, att samtliga brukare ska ha
Genomförandeplan, inte var nådd.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige protokoll § 95 Dnr 2013/86.04 daterat 2014-04-28
Tjänsteskrivelse 2014-04-07
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras.

Expedieras till
Kvalitetsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 65

2015-05-06

Dnr 2015/43.70

Målarbete 2016
Målarbetet 2016 har inletts. Kommunfullmäktige har tagit beslut om
kommunens vision och mål.
Vision
Årjäng- Värmlands tillväxtkommun
En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar
utveckling både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och
välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun
finns det utrymme för nya människor och idéer.
Fullmäktiges mål
Positivt näringslivsklimat
Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens
utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och
växande näringsliv.
Ett utvecklande ledarskap och nöjda medarbetare
En effektiv verksamhet med ett tydligt och genomtänkt ledarskap ger goda
resultat, delaktighet och engagerade medarbetare.
Hållbar tillväxt
Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart,
ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Hög livskvalité
Omsorg och service utgår från invånarnas förutsättningar och behov samt ger
möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle
välkomnas alla att delta.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna. Målarbetet fortsatter med planerat
informationsmöte för arbetsutskotten och verksamhetschefer den 20 maj.
Expedieras till
Ordförande, Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 66

2015-05-06

Dnr 2014/72.70

Ändrad sammanträdestid för stöd och omsorgsnämnd
Stöd och omsorgsnämndens beredning föreslår, efter förslag från nämndens
ledamöter, att sammanträdestiden för nämnden ändras från kl 16.00 till kl
14.00 från och med juni månad 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-04-14
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
Sammanträdestid för nämnden under innevarande mandatperiod ändras från
kl 16.00 till kl 14.00, från och med juni månad 2015.

Expedieras till
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 67

2015-05-06

Dnr 2013/72.72, 2014/43.70

Upphävande av beslut om cyklar i hemtjänsten
Stöd och omsorgsnämnden beslutade 2014-10-09 att, som en besparingsåtgärd i budget för 2015, ersätta bilarna inom hemsjukvården och
hemtjänsten med cyklar.
Beslutsunderlag
Budget 2015, stöd o omsorgsnämnd § 108
Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets
förslag
1. Stöd och omsorgsnämndens beslut från 2014-10-09 § 108 upphävs.
2. Stöd och omsorgsnämnden ger verksamheten i uppdrag att se över
sina egna transportbehov.

Expedieras till
Verksamhetschef, Områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 68

2015-05-06

Dnr 2015/48.72

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under första kvartalet 2015
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 skall till fullmäktige rapportera detsamma.
Under första kvartalet 2015 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-03-25
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten Stöd
och omsorg Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader under första kvartalet 2015.

Expedieras till
Socialchef, Kvalitetsansvarig, Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 69

2015-05-06

Dnr 2015/13.70

Åtgärd av beslut från IVO
IVO genomförde en föranmäld inspektion vid HVB Clarabo 2015-02-25.
Vid besöket skulle fokus för granskningen vara att granska om kontroll
gjorts från misstanke- och belastningsregistret, och vilka rutiner
verksamheten har för detta.
IVO konstaterar att kontroll i misstanke- och belastningsregistret i flera fall
gjorts efter det att en person anställts eller börjat praktisera och att inte
kontroll gjorts om hur gammalt utdraget är.
Beslutsunderlag
Beslut från IVO 2015-04-21 Dnr 8.4.2-3901/2015-8
Tjänsteskrivelse 2015-04-22
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner verksamhetens förslag till åtgärder
efter IVO:s granskning och beslut.

Expedieras till
IVO/ Områdeschef HVB, Verksamhetschef, Kvalitetsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd och omsorgsnämnden

§ 70

2015-05-06

Dnr 2014/24.70

Utökning av överenskommelse gällande platser för
barn med uppehållstillstånd
Årjängs kommun har tecknat två separata överenskommelser med
Migrationsverket/ Länsstyrelsen för ensamkommande barn.
Den ena överenskommelsen gäller för asylplatser och den andra
överenskommelsen gäller för barn med permanent uppehållstillstånd.
I överenskommelsen för asylplatser har vi tecknat avtal utifrån det
fördelningstal som Migrationsverket har satt. I överenskommelsen har vi
från 1 januari 9 asylplatser.
I överenskommelsen för permanent uppehållstillstånd har vi en överenskommelse på 11 barn från den 1 februari. I budgeten för 2015 är det beräknat
på en stegvis ökning av platser för barn med uppehållstillstånd. Att öka
platserna för barn med uppehållstillstånd innebär inte en ökning av nya barn,
men det innebär en ökning av intäkter. Kostnaderna för i iordningställande
av Eken är beräknat utifrån en stegvis ökning av barn med permanent
uppehållstillstånd under 2015. (Eken är omdöpt till Utsikten.)
I samtal med Länsstyrelsen har vi fått ett godkännande till att öka antalet
platser från 11 till 14 platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd 2014-12-29
Budget för ensamkommande barn 2015
Tjänsteskrivelse 2015-04-22
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna en ny
överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen där den nya
överenskommelsen innebär en utökning av antalet platser för barn med
uppehållstillstånd till 14 platser från och med 1 juni 2015.

Expedieras till
KS, Områdeschef, Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

§ 71

2015-05-06

Dnr 2015/17.72

Redovisning av lediga platser och kö till särskilt
boende
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till stöd och
omsorgsnämnden.
Lediga platser
-

Kvarnåsen har inga lediga platser

-

Solgården har inga lediga platser

-

Demensavdelningarna har tre lediga platser

-

Korttid, en ledig plats

Kö till särskilt boende
-

Kö till demensboende 0 personer

-

Kö till somatiskt boende 10 personer, hemma med hemtjänst varav 9
personer vill till Solgården

Väntetid
Den person som för närvarande har väntat längst på erbjudande om särskilt
boende, tackade nej till plats på Kvarnåsen 150304.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen, som läggs till
handlingarna.

Expedieras till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd och omsorgsnämnden

2015-05-06

§ 72

Posomgruppen
Ledamoten Kerstin Andersson, KD ställer en fråga angående kommunens
Posom-grupp, är den i funktion?
Verksamhetschefen redovisar information att kommunstyrelsen under förra
mandatperiodnen har beslutat om uppbyggnad av ”Mellerudsmodellen”.
Samarbetet med frivilligorganisationerna har ännu inte kommit igång.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Frågan om Posom-gruppens organisation ska behandlas av stöd och
omsorgsnämndens beredning.
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§ 73

Deltagande i Nya Perspektiv
Ledamoten Maurice Leroy, C ställer en fråga om oppositionens
representation vid konferensen ”Nya Perspektiv”.
Protokollsanteckning
Maurice Leroy, C lämnar en anteckning till protokollet:
”Protokollsanteckning med anledning av nekat deltagande vid konferensen ”Nya
Perspektiv” i Sunne 2015-05-07–2015-05-08:
Centerpartiet uttalade vid stöd- och omsorgsnämndens sammanträde 2015-04-09
önskemål om att vår ledamot i arbetsutskottet skulle anmälan till konferensen ”Nya
Perspektiv”. Ordföranden meddelade då att frågan om deltagande skulle behandlas
på nästkommande beredning.
Dagen före konferensen meddelande ordföranden först vid förfrågan att han fattat
ett ordförandebeslut om att oppositionens representant inte skulle få delta.
Vad Centerpartiet kan förstå har inte ordföranden i stöd- och omsorgsnämnden
delegation på att fatta beslut om deltagande i kurser och konferenser utan det är
upp till nämnden att besluta om.
Ordföranden har inte heller dokumenterat eller låtit diarieföra sitt beslut så att det
går att verifiera i efterhand.
Centerpartiet har svårt att se varför en ledamot från oppositionen behöver nekas att
delta i ”Nya Perspektiv” som pågått under flera år och vars mål ar samverkan
mellan landsting, region och kommuner kring några av våra största utmaningar i
Värmland. Ett brett politiskt deltagande borde därför vara något att sträva efter
istället för att förhindra.”

Protokollsanteckning
Med anledning av Centerns protokollsanteckning vill ordföranden Birger
Pettersson-Wiik tillägga att stöd och omsorgsnämndens ledamot Annika
Holmstrand deltog vid Nya Perspektiv, som representant för
kommunstyrelsen.
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