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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 6 maj kl. 14.00–15.00

Beslutande

Rolf Emanuelsson, Ordförande (C)
Mårten Karlsson, V. Ordförande (S)
Hans Karlsson (S)
Märta Ruus (S)
Esbjörn Andersson (C)
Kerstin Andersson (KD) (ej § 27-28)
Mogens Nielsen (KD)
Robin Karlsson (L)
Annelie Heed (S), ersättare
Agneta Nilsson (KD), ersättare (ej § 27-28)
Anna-Lena Knutsson (L), ersättare
Liv Pettersson (S), ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Jessica Bergman, Verksamhetschef vård och omsorg
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

2020-05-12 kl 10:00

Paragrafer

27 - 35

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerare

Mogens Nielsen
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§ 27

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70

Dnr SN 2020/23.70

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
- Meddelande om att PTR-rådets möte 13 maj ställs in.
- Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2020-04-22
- Information från Migrationsverket 2020-04-24
- Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende 2020-04-29
- Anvisningar inför tertialrapport 2020-04-30
- Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn och
anvisade nyanlända 2021
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

3 (13)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70

§ 28

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst, särskilt boende m m 2020-04-01 2020-04-29
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2020-04-01 2020-04-30
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson, 2020-04-01 –
2020-04-30
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-08, 2020-04-23
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 29

Information om ordförandebeslut
Ordföranden Rolf Emanuelsson redovisar ett beslut som tagits om
upphörande av LVU.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70

Dnr SN 2020/23.70

Information från verksamhetschef
Verksamhetschefen Jessica Bergman lämnar en muntlig redogörelse från
verksamheten:
Upphandling av särskilt boende - tilldelningsbeslut, har överklagats och ska
avgöras i förvaltningsrätten.
Coronaläget - Kommunens korttidsavdelning är förberedd att kunna ta emot
sjuka äldre som drabbats av Covid-19.
Ingen tilldelning av platser i särskilt boende sker just nu, under rådande
omständigheter.
Rapport om läget gällande skyddsutrustning inom stöd och omsorg. Visir
används exempelvis i allt vårdnära arbete för att skydda vårdtagarna.
Skyddsustrustning förvaras i centralt förråd.
Besöksförbud råder fortfarande vid särskilt boende Kvarnåsen och
Solgården. Det förekommer att anhöriga trots detta inte respekterar
besöksförbudet. Ledamoten Anna-Lena Knutsson efterlyser någon åtgärd där
de boende skulle kunna träffa sina familjer under skyddade förhållanden,
eventuellt utomhus.
Budgetarbetet för 2021-2023 pågår, arbetsutskotten ska möta
budgetberedningen den 13 maj.
Åtgärder för samverkan mellan AME, integration och IFO pågår.
Personalen på IFO, individ och familjeomsorgen, är hårt belastad, antalet
orosanmälningar för barn och kvinnofrid har ökat drastiskt.
Ledamoten Kerstin Andersson vill ta upp diskussion om nämndbeslutet att
kommunen inte tar emot sommargäster från andra kommuner med behov av
hemtjänst, eftersom det överklagats i en annan kommun. Enighet råder att
nämndens beslut ska kvarstå i Årjäng.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70

Dnr SN 2020/27.70

Konsekvensbeskrivning preliminär ram budget
2021-2023
Stöd och omsorgsnämndens preliminära budgetramar 2021-2023:
2021: 224 449 tkr
- 220 494 tkr budgetram 2020
- Effektivisering -1140 tkr
- Hyra Clarabo -1719 tkr
- Socialsekreterare 1,0 tjänst 550 tkr
- AME förbrukning 100 tkr
- Uppräkning av löner och priser 6 164 tkr
2022: 224 449 tkr
2023: 224 449 tkr
I ramtilldelningen har nämnden fått kompensation för ökning av löner och
priser baserat på en förväntad ökning av övriga kostnader 2,3 % och
löneutveckling 2,35 % från 1 april.
Stöd och omsorg har en effektiviseringsbehov på 1140 tkr. Förslag till åtgärd
för att uppnå detta är att minska två tjänster.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-04-23 § 63
Tjänsteskrivelse 2020-04-16
Konsekvenser preliminär budgetram 2021-2023, 2020-04-16
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av konsekvenser av preliminär ram
2021-2023, inför möte med budgetberedningen 2020-05-13.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom, Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70

Dnr SN 2019/98.70

Gemensam granskning av samverkan kring psykisk
ohälsa bland äldre, Kommunrevisionen
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland
samt revisorerna i de värmländska kommunerna genomfört en granskning av
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med
psykisk ohälsa. Rapporten innehåller 6 st. rekommendationer till Årjängs
kommun hur arbetet kring denna målgrupp kan förbättras.
Förvaltningen lämnar svar efter varje rekommendation.
Förvaltningen har analyserat rapporten och föreslår följande svar på de
rekommendationer som revisionsbolaget ger:
Stöd och omsorgsnämndens svar
För utveckling av samverkan när det gäller äldre med psykisk ohälsa vill
PwC lämna följande rekommendationer:
Vi rekommenderar stöd och omsorgsnämnden att:
1. Se över aktualitet och innehåll i överenskommelser och avtal som rör
samverkan för äldre med psykisk ohälsa.
-Arbetsgrupperna inom ramen för Nya Perspektiv bör få uppdraget, via
beredningsgruppen, att se över gemensamma överenskommelser med
regionen. Överenskommelsen mellan Årjängs kommun och Årjängs
vårdcentral revideras inom kort. I samband med detta kommer samverkan
för äldre med psykisk ohälsa att ses över.
2. Säkerställa att avtal och överenskommelser är lättillgängliga för alla
aktörer.
- Samtliga överenskommelser inom detta område finns publicerade i
Förvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Systemet är tillgängligt för all
personal inom förvaltningen.
3. Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta
fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat.
- Förvaltningen ser också fördelar av att genomföra en målgruppsanalys för
få fram konkreta handlingsplaner. Förvaltningen har dock inte de resurser
som krävs för att genomföra en sådan analys i kommunen. Förvaltningen
bedriver omvärldsspaning i andra kommuner som genomför/har genomfört
en målgruppsanalys, för att ta del av resultatet och hämta in kunskapen till
Årjäng.
Forts.
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§ 32 forts.
- Förvaltningen avser att revidera frågorna i den kvalitetsundersökning som
genomförs vartannat år, förslagsvis fokuseras några frågor kring området
psykisk ohälsa för äldre.
4. Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande
insatser. Sätt mål och följ upp det förbyggande arbetet.
- Se förvaltningens svar gällande att utföra målgruppsanalys.
5. Utveckla användningen av SIP, samordnad individuell plan, som verktyg
för att samordna och planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa.
- Inom ramen för Nya Perspektiv har regionen och kommunerna, med hjälp
av statliga stimulansmedel, anställt två medarbetare för att vara
organisationerna behjälpliga att växla upp arbetet med SIP vid psykisk
ohälsa. Förvaltningen ser mycket positivt på detta initiativ.
6. Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa,
koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål för målgruppen äldre
med psykisk ohälsa.
- Förvaltningen anser att planering och samordning kring den enskilde alltid
ska ske via SIP, den ska sedan följas upp i samråd med brukaren.
Förvaltningen konstaterar även att målgruppen kan vara svår att identifiera
bland våra brukare, det kan vara belagt med skuld och skam att prata om och
ta emot hjälp för sitt psykiska mående.
- Personal inom förvaltningen som möter brukare bör ta del av, och använda,
det stöd i ämnet som finns hos Socialstyrelsen, i syfte att öka kunskapen om
psykisk ohälsa bland äldre. Noteras bör dock att det är trots allt enbart
regionens personal som kan ställa diagnos och på så vis uppmärksamma
kommunen på den psykiska ohälsan vid en SIP
Förvaltningens synpunkter
Verksamheten har genomfört åtgärder för att förbättra tillgängligheten vad
gäller Daglig verksamhet inom socialpsykiatrin i syfte att motverka
ensamhet. Årjängs äldre och funktionsnedsatta invånare ges på så vis till viss
del bättre möjligheter att träffa varandra under ordnade former.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-04-23 § 65
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande 2020-04-14
PwC revisionsrapport (Årjängs kommun)
PwC revisionsrapport (huvudrapport)
Forts.

Justerandes sign

9 (13)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-05-06

SN 2020/15.70
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Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner yttrandet, som svar till
kommunstyrelsen och revisionen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, KS /Revisionen
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Dnr SN 2020/51.70

Riktlinjer - gallring av handlingar av ringa betydelse
För att få gallra handlingar i kommunal verksamhet behövs ett
gallringsbeslut. Denna riktlinje innehåller gallringsföreskrifter för handlingar
som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig
betydelse eller rutinmässig karaktär. Det rör även handlingar som är av
tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller
genom att handlingar på annat sätt har ersatts av nya handlingar.
Gallring får bara ske under förutsättningar att allmänhetens rätt till insyn inte
åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning,
förvaltning och forskning.
Riktlinjen är teknikneutral, vilket innebär att det inte spelar någon roll vilket
format/ medium som informationen finns på.
Riktlinjen ska antas av alla nämnder samt kommunens bolag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-04-23 § 66
Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Riktlinje
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Riktlinje för gallring av handlingar av ringa betydelse med gallringstider
antas.
Beslutet skickas till
Kommunarkivarien
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Dnr SN 2020/50.72

Rapport, gynnande ej verkställda beslut första kv 2020
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under första kvartalet 2020 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Vilket
medför, ingen rapportering till IVO.
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har beaktats och är inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-04-23 § 67
Tjänsteskrivelse 2020-04-01
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, första kvartalet 2020.
Beslutet skickas till
Socialt ansvarig samordnare (SAS), KF
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Dnr SN 2020/53.70

Länsöverenskommelser - Vård och stöd vid missbruk
och beroende i Värmland samt Barn och unga i riskoch missbruk
Giltighetstiden för länsöverenskommelsen –Vård och stöd vid missbruk och
beroende i Värmland samt Länsöverenskommelsen - Barn och unga i riskoch missbruk, har upphört att gälla.
Den politiska styrgruppens för utveckling av den övergripande missbruksoch beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns
vårdförbund i uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. Båda länsöverenskommelserna har reviderats av reviderings- och granskningsgrupper
bestående av representanter från kommunerna, regionen och Värmlands läns
vårdförbund. Ansvariga för revideringen är den centrala ledningsgruppen för
utveckling av missbruks- och beroendevården i länet.
Representanter för kommuner och Nya perspektiv har tillsammans arbetat
fram förslaget. Alla kommuner har getts möjlighet att vara delaktiga.
Förvaltningen ser positivt på arbetet med överenskommelserna samt
resultatet. De är nödvändiga för att samverkan ska fungera så optimalt som
möjligt huvudmän emellan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-04-23 § 68
Tjänsteskrivelse 2020-04-20
Länsöverenskommelsen Vård och stöd vid missbruk och beroende i
Värmland
Länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och missbruk
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner Länsöverenskommelse
- Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland samt
- Länsöverenskommelse - Barn och unga i risk och missbruk.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Värml läns Vårdförbund /Region Värmland
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