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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-06

SN 2020/12.70

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 6 februari kl. 14.00–15.30

Beslutande

Rolf Emanuelsson, Ordförande (C)
Mårten Karlsson, V. Ordförande (S)
Hans Karlsson (S)
Märta Ruus (S)
Esbjörn Andersson (C)
Kerstin Andersson (KD)
Mogens Nielsen (KD)
Torleif Ås (M)
Robin Karlsson (L)
Johanna Moheim (SD)
Annelie Heed (S), tjänstgörande ersättare
Liv Pettersson (S), ej tjänstgörande ersättare
Börje Liviken (M), ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Lena Bergman, Socialt ansvarig sköterska SAS
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Ulrika Ling, Avd chef IFO

Justeringens plats och tid

2020-02-11 kl 13.00

Paragrafer

1-7

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerare

Robin Karlsson
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Dnr SN 2020/23.70

Redovisning från verksamheten, Individ och
familjeomsorgen
Avdelningschef Ulrika Ling informerar om IFO:s verksamhet. Ökade
kostnader för ekonomiskt bistånd 2019 och 2020 konstateras.
Samarbetet mellan IFO och Arbetsmarknadsenheten påbörjades under 2019
och ska fortsätta att utvecklas vidare. Långsiktig planering och tidigare
insatser är målet för samarbetet.
Individ och familjeomsorgen har kännedom om ett antal hushåll med
nyanlända som snart är klara med sin etablering, (en fas på 2 år med stöd
från arbetsförmedlingen) och som därefter kommer att behöva
försörjningsstöd från kommunen.
IFO och Arbetsmarknads- och Integrationsenheten kommer att behöva göra
en intern utredning om fördelning av resurser, samt eventuell avvikelse i
budget 2020. Inför vårens budgetarbete ska aktuella siffror tas fram och
analyseras.
Stöd och omsorgsnämnden ställer frågor och diskuterar det relativt nya
fenomenet ’social dumpning’ som har uppmärksammats i media, små
kommuner får ta ett orimligt stort ansvar för invånare som kommit förbi
etableringsfasen och som av storstadskommuner erbjuds hjälp till utflyttning
till olika delar av landet.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av och diskuterar den information som
framkommer.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Avdelningschef IFO/AMI
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Ärenden för kännedom
Följande ärenden för kännedom redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Redovisning av lediga platser/ kö till särskilt boende för februari
- Inbjudan till Öppet Hus på Familjecentralen 12 februari
- Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR om
överenskommelse mellan staten och SKR om psykisk ohälsa 2020
- Meddelande från SKR om rekommendation till överenskommelse om
samverkansregler för offentligt finansierade hälso- och sjukvården m fl
- Cirkulär från SKR ang samverkan om utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
- Protokoll från Värmlands läns Vårdförbund 2019-11-29
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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§3

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst, särskilt boende m m 2019-12-09 2020-01-31
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2020-01-01 - 2020-01-31
- Fastställande av faderskap 2019-01-01 - 2019-12-31
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson, 2019-12-10 –
2020-01-31
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-12, 2019-12-22, 2020-01-16
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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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, och
IFO samt AMI för perioden november /december 2019.
AMI, Arbetsmarknad och Integration, kommer att lämna en muntlig
information vid nästa stöd och omsorgsnämnd.
Beslutsunderlag
Månadsredovisning november/december 2019
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen, men påpekar
återkommande felaktigheter beträffande redovisning av sjukfrånvaro.

Justerandes sign

6 (9)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

§5

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-02-06

SN 2020/12.70

Dnr SN 2019/106.70

Remiss - Ett regionalt behandlingshem för vuxna
personer med missbruks- beroendeproblematik
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett
länsgemensamt behandlingshem för personer med missbruksberoendeproblematik med samsjuklighet i syfte att tillhandahålla en mer
sammanhållen vårdkedja och bidra med ökad kvalitet för målgruppen.
Det råder en stor enighet bland länets kommuner att samverkansfrågorna är
mycket viktiga för att få högre kvalitet på de insatser som ges.
Förvaltningen ser positivt på ett regionalt behandlingshem i enighet med vad
som föreslås i remissförfrågan. Det kan leda till att verksamheten får en
bättre samverkan med regionen i fråga då de i förslaget är en del av
verksamheten. Behovet av platser med denna inriktning är stort och antas
även öka.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 § 10
Tjänsteskrivelse 2020-01-13
Remissförfrågan Dnr 2019/106
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen gällande
remissförfrågan, samt ställer sig positiv till ett gemensamt behandlingshem
för personer med missbruks-/ beroendeproblematik.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Stöd och Omsorg
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Tillnyktringsenhet, (ASP) samverkansavtal m m
Det fleråriga arbetet med att tillskapa en tillnyktringsenhet i Värmland har
resulterat i förslag till samverkansavtal mellan Region Värmland och
Värmlands läns vårdförbund avseende den gemensamt finansierade
tillnyktringsenheten vid centralsjukhuset i Karlstad. Planerad start för
verksamheten är 1 mars 2020.
Fördelningen av kostnaderna är tänkt som tidigare att regionen står för 80 %
och kommunerna för 20 %. För kommunernas del skulle då kostnaderna
hamna på ca 1 124 800 / år, vilket är i enighet med tidigare redovisade
kostnadsförslag.
Det är av största intresse att dessa platser driftssätts så snart som möjligt då
behovet i länet är fortsatt stort. Det är ett projekt som tillkommit för att
framförallt undvika dödsfall i arresten, vilket angår alla kommuner och
regionen.
Barnperspektiv
Tillnyktringsenheten är ej aktuell för personer under 18 år. Unga personer i
behov av övervakad tillnyktringsenhet tas emot på akutmottagningarna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-16 § 11
Tjänsteskrivelse 2020-01-10
Värmlands läns vårdförbund arbetsmaterial Samverkansavtal
Stöd och omsorgsnämndens beslut 2018-04-12 § 44
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av arbetsmaterial och förslag till
samverkansavtal och godkänner redovisat förslag till avtal mellan Region
Värmland och Värmlands läns vårdförbund avseende tillnyktringsenheten,
Centralsjukhuset Karlstad.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
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Ändrat datum för stöd och omsorgsnämndsmöte 2020
Det planerade nämndmötet med stöd och omsorgsnämnden den 15 oktober
behöver flyttas till den 14 oktober på grund av att mötet kolliderar med
planerad socialchefskonferens.
Beslutsunderlag
Planerade sammanträdesdagar för stöd och omsorgsnämnden 2020
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdet den 15 oktober flyttas och tidigareläggs till den 14 oktober.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, nämndsekreterare
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