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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-03-04

Plats och tid

Silen/digitalt, 2021-03-04 klockan 14:00-16:00

Beslutande

Rolf Emanuelsson (C), ordförande
Liv Pettersson (S), vice ordförande
Agneta Eklund (S)
Hans Karlsson (S)
Mårten Karlsson (S), ersättare för Märta Ruus (S)
Esbjörn Andersson (C)
Elisabet Larsson (MP), ersättare för Johanna Moheim (SD)
Kerstin Andersson (KD)
Agneta Nilsson (KD), ersättare för Mogens Nielsen (KD)
Anna-Lena Knutsson (L)
Torleif Ås (M)

Övriga närvarande

Jessica Bergman, verksamhetschef
Ulrika Ling, bitr verksamhetschef
Lena Hammar, förvaltningsekonom § 15
Agneta Hansemark, sekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd 2021-03-09 kl 10:00

Paragrafer

§8 - §19

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerare

Agneta Nilsson

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

Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2021-03-31
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§8

2021-03-04

Dnr

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§9

2021-03-04

Dnr

Verksamheten informerar
Verksamhetschef samt biträdande verksamhetschef lämnar aktuell
information om läget inom stöd och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.
- Coronaläget generellt inom hemsjukvård samt SÄBO
- Vaccinering
- Sjukskrivningar
- Köp av möbler
- Läget inom individ och familjeomsorg
- Läget inom arbetsmarknad och integration
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 10

2021-03-04

Dnr SOO/2021:57

Kurs och konferens
- SKR (Sveriges kommuner och regioner) och staten har träffat en
överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet
med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära
och samordnad vård som stärker hälsan.
Flera webbinarier om ”Nära vård” med start 15 mars.
- Tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har webbinarium 25 mars med
fokus på barnets rättigheter i socialtjänstens handläggning. Barn i kontakt
med socialtjänsten har rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Deras
bästa ska vara avgörande i socialtjänstens handläggning.
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Sammanträdesdatum

2021-03-04

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 11

Dnr SOO/2021:31

Ärenden för kännedom
På stöd och omsorgsnämndens sammanträde 2021-03-04 redovisas följande
ärenden för kännedom:
- Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i
särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av
sjukdomen covid-19
- Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende, 202102-25
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

2021-03-04

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 12

Dnr SOO/2021:52

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegationsordning. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut redovisade på lista anmäls till nämnden.
Arbetsutskottets protokoll, 2021-02-18
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 13

2021-03-04

Dnr

Byte av dag för nämndens sammanträde i maj
Punkten flyttas till nämndens sammanträde i april.
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 14

2021-03-04

Dnr SOO/2021:33

Överenskommelse för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Sammanfattning
I Värmland har ett arbete med revidering av lagstadgade
samverkansöverenskommelser pågått under 2020. Fram till idag har de tre
lagstadgade överenskommelser (psykiskt funktionsnedsatta personer, barn
som vårdas utanför det egna hemmet samt personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel
eller spel om pengar) hanterats i separata spår vad gäller upprättande,
implementering, beslutsnivå och uppföljning. Ambitionen är att samtliga
lagstadgade överenskommelser hanteras på liknande sätt vid nästa
revidering. Överenskommelsen som gäller personer med psykiska
funktionsnedsättningar i alla åldrar är nu reviderad och godkänd i
beredningsgruppen i Nya perspektiv. Överenskommelsen skickas härmed ut
till samtliga kommuner och Region Värmland med rekommendation att
antas politiskt.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 33
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Följebrev med reviderad överenskommelse
Samverkansöverenskommelse
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna
överenskommelsen samt ställa sig positiv till att framtida revidering och
uppföljning samordnas, så även gemensam implementering.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, kommunstyrelse, Region Värmland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9 (14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-04

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 15

Dnr SOO/2020:26

Årsredovisning 2020
Sammanfattning
Stöd- och omsorgsnämnden visar en avvikelse på +2 937 tkr. Överskottet
beror främst på statlig ersättning för sjuklönekostnader för perioden aprildecember på 1 970 tkr, minskad kostnad för färdtjänst med 890 tkr samt att
vissa verksamheter inte kunnat bedriva den verksamhet som planerats på
grund utav Covid-19.
Totalt har stöd och omsorgsnämnden fått ersättning för merkostnader på
5 231 tkr. Kostnader som blivit ersatta är extra personal inom hemtjänsten
och funktionsstöd, lokalkostnader samt skyddsutrustning.
Kommunfullmäktige har beslutat att hela kommunkoncernen ska jobba mot
samma mål. Alla nämnder har däremot inte målindikatorer på alla
koncernmål. Stöd- och omsorgsnämnden har 14 målindikatorer. Fyra är
uppfyllda, tre delvis uppfyllda, sju är inte uppfyllda.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 34
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2021-02-10
Årsredovisning 2020, 2021-02-10
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Årsredovisning 2020 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 16

2021-03-04

Dnr SOO/2019:115

Uppföljning internkontroll 2020
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll ska
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 rapporteras till Stöd
och omsorgsnämnden samt Kommunstyrelsen. Rapporten innehåller
omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 35
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-01-27
Uppföljning Internkontroll 2020, 2021-01-27
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av 2020 års
internkontroll.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Områdeschefer Stöd och omsorg, Socialt ansvarig samordnare,
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 17

2021-03-04

Dnr SOO/2021:1

Internkontrollplan 2021
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för 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
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 36
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Internkontrollplan 2021
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden antar 2021 års plan för intern kontroll.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Områdeschefer Stöd och omsorg, Socialt ansvarig samordnare,
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kommunstyrelsen
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 18

2021-03-04

Dnr SOO/2020:50

Rapport ej verkställda gynnande beslut 2020
Sammanfattning
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 ska också rapportera detsamma till
Kommunfullmäktige.
Under fjärde kvartalet 2020 har Stöd och omsorg Årjängs kommun, två
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett angående särskilt
boende och ett avseende kontaktperson LSS.
De tio beslut avseende avbrott i insatser och som på nytt inte hade verkställts
inom tre månader gällande dagverksamhet för personer med demenssjukdom
(Oasen), har verkställts 2020-11-02.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 37
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Godkänna denna information om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS,
som 2020-12-31 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i
verkställighet pågått i mer än tre månader.
2. Lämna över beslutet till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, Socialt ansvarig samordnare,
Kommunfullmäktige
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 19

2021-03-04

Dnr SOO/2021:38

Månadsrapporter Stöd och Omsorgs verksamheter,
nov, dec 2020 samt jan 2021.
Sammanfattning
Månadsrapporter från samtliga verksamheter inom Stöd och omsorg.
Nämndens uppgift är att ta del av den information som framkommer i
samtliga månadsrapporter. I rapporterna beskriver verksamhetsansvariga
områdeschefer och administratörer det aktuella läget både gällande ekonomi
och andra viktiga händelser som nämnden ska ta del av.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 38
Biträdande verksamhetschefs tjänsteskrivelse, 2021-02-11.
Månadsrapport gällande november, december och januari månader.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och Omsorgsnämnden tar del av verksamhetens månadsrapporter
gällande november, december 2020 samt januari 2021.
Beslutet skickas till
Biträdande verksamhetschef
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