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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Plats och tid

Hotell Best Western, Årjäng, 7 december kl. 14.00–15.05

Beslutande

Jessica Danielsson, V Ordförande (L)
Kerstin Andersson (KD)
Maj-Britt Hedefur (KD)
Margareta Nilsson (M)
Hans Karlsson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Rolf Emanuelsson (C)
Liselott Wignell (C)

Övriga närvarande

Jessica Bergman, Socialchef
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Lena Bergman, Socialt ansvarig samordnare
Carina Fredriksson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justeringens plats och tid

2017-12-14 kl 10.30

Paragrafer

104 - 118

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Jessica Danielsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

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

Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Stöd- och omsorgsnämndens arkiv

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2018-01-05
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

§ 104

Ärenden för kännedom
Följande ärenden för kännedom redovisas för stöd- och omsorgsnämnden:
- Värmlands läns vårdförbund, protokoll direktionen 2017-12-01
- Avtal Första linjen västra Värmland
- Projektplan Införande av Mobila Närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare
- Information från Samordningsförbundet Bådeså hösten 2017
- Information från Förvaltningsrätten
- Minnesanteckningar Pensionärs- och tillgänglighetsråd 2017-11-22
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

§ 105

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut hemtjänst m m 2017-11-01 - 2017-11-29

-

Beviljade försörjningsstöd 2017-11-01 - 2017-11-30

-

LSS-beslut 2017-10-26 - 2017-11-30

-

Socialpsykiatri 2017-10-26 - 2017-11-30

Arbetsutskottets protokoll 2017-11-02, 2017-11-16, 2017-11-30
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/27.70

Ekonomirapport oktober
Stöd- och omsorgsnämnden visar ett överskott på 2 895 tkr i årsprognosen.
Det innebär en differens på 50 tkr från delårsrapporten. Överskottet beror
främst på att det har varit färre institutionsplaceringar inom individ- och
familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-11-16 §147
Tjänsteskrivelse 2017-11-08
Ekonomirapport oktober 2017-11-08
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Ekonomisk uppföljning oktober godkänns.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen, verksamhetschefer inom stöd och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/124.70

Tidsplan ekonomiåret 2018
Ekonomiåret 2018 är tidsplan över Stöd- och omsorgsnämndens ärenden
som rör ekonomisk uppföljning, månadsrapportering, budgetarbete, mål och
internkontroll samt statistik.
Tidsplan 2018

Ärende

AU 25 januari/nämnd 8 februari

Uppföljning av 2017 års
mål, Verksamhetsstatistik

AU 22 februari/nämnd 8 mars

Årsredovisning 2017 Ombudgetering
investeringsmedel
Mål och indikatorer 2019

AU 22 mars/nämnd 12 april

Ekonomirapport februari

AU 26 april/nämnd 16 maj

Konsekvenser av preliminär ram 2019
och flerårsplan 2020-2021
Förslag investeringsbudget 2019-2021

AU 24 maj/nämnd 14 juni

Tertialrapport

AU 23 augusti/nämnd 6 september

Detaljbudget 2019 och flerårsplan
2020-2021
Investeringsbudget 2019-2021

AU 4 oktober/nämnd 18 oktober

Delårsbokslut

AU 1 nov/nämnd 15 november

Internkontrollplan 2018 uppföljning
Internkontrollplan 2019
Ekonomirapport oktober
Tidsplan ekonomiåret 2019

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-11-16 §148
Tjänsteskrivelse/tidsplan 2018
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Tidsplan ekonomiåret 2018 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/75.72

Riktlinjer för samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård syftar till att främja en
god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer som efter
utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Insatserna samordnas utifrån individens behov
och förutsättningar.
Målgrupp för riktlinjen är individer som efter utskrivning från den slutna
vården är i behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.
För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället
genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.
Samtliga berörda enheter ansvarar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges
så att utskrivning från sluten vård sker på ett, för individen, tryggt och
effektivt sätt.
Mål
Att ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till
fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst och att individen känner
sig trygg i samband med hemgång från sluten vård.
Fast vårdkontakt
Den fasta vårdkontakten ska vara individens kontaktperson med ansvar att
informera om aktuell utredning, behandling och planering samt säkerställa
att individen, och vid behov närstående, har fått information om och görs
delaktig i planeringen av vård och behandling.
Samordnad individuell plan
Samordnad individuell plan ska genomföras när det är mest optimalt för
individen. Samtliga berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP
upprättas och följs upp. Detta kommer enligt denna rutin att till största del
framledes ske i hemmet när patienten skrivits ut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-11-16 §152
Tjänsteskrivelse 2017-11-14

Justerandes sign

Forts.

Utdragsbestyrkande
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Riktlinje för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Årjängs kommun ser positivt på den nya samverkanslagen samt tillhörande
rutiner. Första delen av 2018 räknar förvaltningen med vissa inkörningsproblem, innan rutinen är inarbetad hos alla parter.
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer, MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2014/57.72

Förenade Care, beslut om avtal
Förenade Care bedriver i dag verksamheten särskilt boende i Årjängs
kommun på entreprenad. I det avtal kommunen tecknat med företaget står
följande; ”Avtalstiden är den 1 januari 2015 till och med den 31 december
2018 med möjlighet till förlängning i två år.
Det ankommer på Årjängs kommun att senast 12 månader före avtalstidens
utgång avisera om möjlighet till förlängning kommer att utnyttjas. Om så
inte sker upphör avtalet automatiskt vid den ordinarie avtalstidens utgång”.
Förslag till beslut 1:
Årjängs kommun avser utnyttja möjligheten till förlängning med Förenade
Care ytterligare två år.
Förslag till beslut 2:
Årjängs kommun avser inte att utnyttja möjligheten till förlängning två år
med Föreande Care.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2017-11-16 §153
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
Yrkanden
Hans Karlsson (S) yrkar på att avtalet sägs upp, enligt förslag 2.
Esbjörn Andersson (C) yrkar, med bifall av Kerstin Andersson (KD) bifall
till arbetsutskottets förslag, förslag 1.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att Årjängs kommun avser utnyttja
möjligheten till förlängning med Förenade Care i ytterligare två år, enligt
förslag 1.
Verksamhetschefen för stöd och omsorg får i uppdrag att påbörja
förberedelser inför ny upphandling.
Reservationer
Hans Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, upphandlare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/142.72

Kvalitetsgranskning
En kvalitetsgranskning har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska
och socialt ansvarig samordnare angående Informationsöverföring i
kommunens LSS gruppboende och Socialpsykiatri med tillhörande HSL
samt på Förenade Care, Kvarnåsen och Solgården. Granskningen har skett i
november 2017 och på uppdrag av verksamhetschef för stöd och omsorg.
Kvalitetsgranskning av verksamheten inom Förenade Care kommer att
redovisas vid stöd och omsorgsnämndens nämndmöte i januari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Rapport om Kvalitetsgranskning Informationsöverföring Socialpsykiatri och
LSS gruppboende 2017-11-09
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av granskningen avseende Informationsöverföring i kommunens LSS gruppboende och Socialpsykiatri med
tillhörande HSL.
Beslutet skickas till
MAS, SAS, Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/130.74

Information om Lex Sarah
Socialt ansvarig samordnare Lena Bergman informerar nämnden om en
anmälan enligt Lex Sarah. En anmälan till IVO har gjorts, avseende att en
utredning för kommunicering har skickats till fel adress.
Åtgärder har vidtagits för att förhindra upprepning.
Beslutsunderlag
Utredning och anmälan D.nr: SN 2017/130.72
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen om anmälan enligt Lex
Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutet skickas till
SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10 (17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd- och omsorgsnämnden

§ 112

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/110.72

Redovisning IVO-ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Carina Fredriksson redovisar
information. Svar på begärda handlingar gällande vård till IVO har gjorts,
efter inkommet klagomål till IVO.
Beslutsunderlag
Svar på begärda handlingar gällande vård från IVO - D.nr: SN 2017/110.72
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen om svar på begärda
handlingar gällande vård till IVO.
Beslutet skickas till
MAS, SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/133.70

Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Verksamhetsplan
2018
I Landstingets och kommunernas uppdrag ingår att erbjuda hjälpmedel till
funktionshindrade enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Med hjälpmedel avses förarbetena till bestämmelserna, dels hjälpmedel för
vård och behandling, dels hjälpmedel för den dagliga livsföringen. I syfte att
erbjuda länets innevånare hjälpmedel på lika villkor inrättade landsting och
kommuner hjälpmedelsnämnden i Värmland 2004.
Inför 2018 föreslog Hjälpmedelsnämnden en ökning i budget med 100 000
kr med anledning av att man under 2017 startade upp en utredning för
gemensam hantering och lagerhållning av mindre frekventa och dyra
hjälpmedel. Den gemensamma hanteringen kommer att driftsättas under
2018.
Beslutsunderlag
Hjälpmedelsnämndens Verksamhetsplan år 2018
LK170703
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslås godkänna informationen gällande
Hjälpmedelsnämndens verksamhetsplan för 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, representant i Hjälpmedelsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/143.72

Hemtjänstlokal - trygghetsboende
Hemtjänsten i Årjäng huserar sen en tid tillbaka i lokaler vid ÅGY-skolan,
tillsammans med sjuksköterskorna i kommunen. Det innebär att alla
hemtjänstgrupper (förutom Töcksfors) använder i samma lokal, vilket
innebär ca 60 personer. Då det är en dygnetrunt-verksamhet är inte alla där
samtidigt. Men det är ett arbetsmiljöproblem idag att de är för många i
lokalen. Bullrigt vid raster, dålig arbetsro för dem som arbetar administrativt,
samt svårt att få omklädningsskåp att räcka till. Även parkeringsplatser är ett
bekymmer.
Årjängs Bostads AB har kontaktat verksamhetschef och ordförande i stöd
och omsorgsnämnd för att undersöka huruvida kommunen är intresserade av
att hyra lokaler i det tilltänkta trygghetsboende som planeras i anslutning till
Kvarnåsen.
Förslag på ritningar finns. Hyreskostnad ca 1800kr/m2. Den tilltänkta
lokalen är på ca 90 m2. Där inryms en hemtjänstgrupp, den vi idag kallar
”Gärdesgatan”. Skulle kommunen besluta sig för denna lösning innebär det
att arbetsmiljön i nuvarande lokal blir lugnare samt att hemtjänsten i Årjäng
kan minska behovet av bilar med en.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-29
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen samt ger verksamhetschef i uppdrag att jobba för en hemtjänstlokal i nya trygghetsboendet i
kommunen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/44.70

Månadsuppföljning verksamheterna 2017
Områdesansvariga för verksamheterna inom Stöd och omsorg lämnar en
redovisning från sina respektive områden. Rapport från LSS, HSL, IFO samt
hemtjänst område 1 och 2 redovisas.
Beslutsunderlag
Månadsrapporter oktober
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/35.72

Lediga platser/ kö till särskilt boende 2017
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 171129.
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser

-

Demensavdelningarna – inga lediga platser

-

Korttid –en ledig platser

-

Växelvård Lärkan – en ledig plats

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 14 personer, varav 5 befinner sig på korttid.

-

Kö till demensboende: 2 personer, varav 1 befinner sig på korttid.

-

Den person som för närvarande har väntat längst fick beslut 170810.

-

Tre personer har väntat mer än 3 månader på erbjudande om
särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-29
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden noterar informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, avgiftshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-07

SN 2017/22

Dnr SN 2017/104.70

Ändrat datum för nämndmöte
Stöd och omsorgsnämndens planerade sammanträde den 8 februari
2018 kolliderar med en konferens och måste därför flyttas.
Förslaget är att nämndens sammanträde läggs den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2018
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämndens första sammanträde 2018 förläggs till den
25 januari.
Beslutet skickas till
Beredning, ordförande, admin.enhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Julhälsning
Vice ordföranden framförde sitt tack till ledamöter och medarbetare för
samarbetet under året som gått samt önskade alla en god jul och ett gott nytt
år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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