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2019-02-06

SN 2019/12.70

Dnr SN 2018/60.74

Värmlands läns Vårdförbund, årsredovisning
Värmlands läns Vårdförbund har översänt Årsredovisning 2017 för
kännedom samt godkännande. Informationen ska först behandlas i stöd och
omsorgsnämnden för att sedan godkännas av 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 Landstinget 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 beskrivs bland annat att en ny organisation trädde i
kraft 1 januari 2017 gällande länets utvecklingsarbete inom missbruk- och
beroendevården. Där representeras alla ansvariga aktörer samlade i en
politisk styrgrupp, som ansvarar för drift- och utvecklingsfrågor relaterade
till Beroendecentrum på en verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-28
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
PWC rapport, granskning av årsredovisning 2017
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att
Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning 2017 godkänns.
Beslutet justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
KS
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SN 2019/12.70

Dnr SN 2019/23.70

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
-Lediga platser/kö till särskilt boende januari 2019
-Mötesanteckningar från Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2018-12-07
-Protokoll från Värmlands läns Vårdförbund 2018-11-30
-Förslag från pensionärsorganisationerna PRO och SPF om att inrätta
Fixartjänst för äldre
-Inrättande av Samverkansforum, Kf-beslut 2018-12-17 § 176
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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§7

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut om avgifter hemtjänst m m 2018-12-13 - 2019-01-31

-

Beviljade försörjningsstöd, bistånd 2018-12-01 - 2018-12-31,
2019-01-01 - 2019-01-31

-

Beslut om fastställande av faderskap 2018-01-01 - 2018-12-31

-

Socialpsykiatri -

-

LSS -

Arbetsutskottets protokoll 2019-01-17
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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SN 2019/12.70

Dnr SN 2018/99.70

Konsekvens, kostnadsfri trygghetskamera
Stöd och omsorgsnämnden antog 2018-11-15 förslag till ny avgiftstaxa från
och med årsskiftet 2019.
Arbetsutskottet gav verksamheten i uppdrag att lägga från en konsekvensanalys av att kostnad för trygghetskamera togs bort ur taxan under en
introduktionsperiod.
Trygghetskamera är ett alternativ till tillsynsbesök, främst nattetid, för
personer som till exempel som är lättväckta, inte vill ha personliga besök
eller känner sig obekväma med att ha främmande människor i hemmet. Den
bidrar också till ökad självständighet och valfrihet.
Om de brukare som endast har insatsen trygghetskamera inte ska
avgiftsbeläggas för varken tillsynskamera eller eventuella efterföljande
hembesök, beräknas det bli en kostnad samt uteblivna intäkter för
verksamheten med cirka 133.000 kronor per år.
Verksamheten har lämnat två förslag till beslut;
1) att inte ta ut avgift för trygghetskamera och eventuella efterföljande
hembesök.
2) att ta ut samma avgift för trygghetskamera som för trygghetslarm.
Arbetsutskottet har föreslagit att stöd och omsorgsnämnden beslutar att inte
ta ut avgift för trygghetskamera och eventuella efterföljande hembesök.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-17 §6
Tjänsteskrivelse 2019-01-14
Stöd och omsorgsnämndens protokoll 2018-11-15, § 10
Yrkanden
Kerstin Andersson, KD yrkar med bifall av Robin Karlsson, L återremiss av
ärendet för utredning av kostnaden för ett tredje alternativ, där stöd och
omsorgsnämnden beslutar att inte ta ut avgift för installation, drift- och
underhåll av trygghetskamera, att inte ta ut abonnemangsavgift men däremot
att debitera eventuella efterföljande hembesök.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, avgiftshandläggare
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Dnr SN 2017/115.70

Plan för internkontroll 2018 - uppföljning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år följa upp den interna kontrollen.
Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa
upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
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
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-01-17 §7
Tjänsteskrivelse 2018-12-19
Uppföljning Internkontroll 2018
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner 2018 års internkontroll.
Beslutet skickas till
Socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, områdeschefer, Medicinskt
ansvarig sjuksköterska, ekonomiavd

Justerandes sign

7 (10)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

§ 10

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

SN 2019/12.70

Dnr SN 2018/27.70

Plan för internkontroll 2019
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Reglementet syftar till att upprätthålla en tillfredsställande intern
kontroll. Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
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
Tjänsteskrivelse 2019-01-21
Internkontrollplan 2019
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner 2019 års plan för internkontroll.
Beslutet skickas till
Socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, områdeschefer, Medicinskt
ansvarig sjuksköterska, ekonomiavd
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Dnr SN 2018/22.70

Månadsuppföljning från verksamheterna
Månadsuppföljning från verksamheterna Hemtjänst område 1 och 2, LSS,
IFO och Hemsjukvård för december månad redovisas.
Stöd och omsorgsnämnden ställde frågor med anledning av ekonomiskt
bistånd, arbetskläder i hemtjänst m.m.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljningar december 2018
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg
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Dnr SN 2018/77.72

Granskning av biståndshandläggning och
verkställighet inom hemtjänsten
I aktuell granskning från KPMG framkommer brister i ledningen avseende
biståndshandläggningen samt ett uteblivet utvecklingsarbete av enheten.
Handläggargruppen har haft en besvärlig arbetssituation där uppföljning av
beslut inte hunnits med. Riktlinjer behöver förtydligas. Verksamhetssystem
har inte fungerat som önskat.
Ledningsgruppen för stöd och omsorg har under en längre tid uppmärksammat den besvärliga situationen på biståndsenheten. Akuta åtgärder har
genomförts och arbete med ett mer strategiskt och långsiktigt hållbart
förbättringsarbete påbörjades under våren 2018.
Det strategiska och långsiktiga arbetet har lett till att biståndsenheten nu har
flyttats organisatoriskt till IFO (individ och familjeomsorgen).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande 2019-01-15
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Förslag till yttrande daterat 2019-01-15 godkänns och ska lämnas som stöd
och omsorgsnämndens svar till revisorerna.
Beslutet skickas till
Revisionen, verksamhetschef, områdeschefer, KS
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