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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-04-08

Plats och tid

Silen/digitalt, 2021-04-08 klockan 14:00-16:30

Beslutande

Rolf Emanuelsson (C), ordförande
Liv Pettersson (S), vice ordförande
Agneta Eklund (S)
Märta Ruus (S)
Mårten Karlsson (S) ersätter Hans Karlsson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Kerstin Andersson (KD)
Mogens Nielsen (KD)
Anna-Lena Knutsson (L)
Torleif Ås (M) §§ 20-25
Elisabet Larsson (MP) ersätter Torleif Ås (M) §§ 26-30
Börje Liviken (M) ersätter Johanna Moheim (SD)

Övriga närvarande

Jessica Berman, verksamhetschef stöd och omsorg
Ulrika Ling, bitr verksamhetschef stöd och omsorg
Lena Bergman, socialt ansvarig samordnare (SAS)
Lena Hammar, förvaltningsekonom § 25
Pernilla Johansson, områdeschef § 21
Agneta Hansemark, sekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd. 2021-04-13, kl. 10:00

Paragrafer

§20 - §30

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerare

Mogens Nielsen

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

Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-08

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2021-05-05
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-04-08

§ 20

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med tillägget
- Kurs och konferens

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-04-08

§ 21

Verksamheten informerar
Pernilla Johansson områdeschef för arbetsmarknad och integration samt
ansvaret för de upphandlade kommunbilarna, berättar om vad är aktuellt
inom de olika delarna.
Verksamhetschefen Jessica Bergman informerar om
- Vaccinationerna fortsätter
- Smittspridning på särskilda vilket lett till restriktioner för besökande
- Pågående överlämnande från Förenade Care till Norlandia gällande
särskilda boenden
- Inköp möbler till särskilda boenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-08

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 22

Dnr SOO/2021:56

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På stöd och omsorgsnämndens sammanträde 2021-04-08 redovisas följande
ärenden för kännedom:
- Hjälpmedelsnämnden 2021-03-12 Protokoll
- Brottsförebyggande rådet (brå) Politikernas trygghetsundersökning
2021
- Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende,
2021-04-01
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-08

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 23

Dnr SOO/2021:53

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, 2021-03-18.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-04-08

§ 24

Stöd och omsorgsnämndens sammanträde i maj.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdet för stöd och omsorgsnämnden flyttas från 6 maj till
onsdag 5 maj kl 9:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-04-08

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 25

Dnr SOO/2021:39

Ekonomirapport februari 2021
Sammanfattning
Stöd- och omsorgsnämnden visar en avvikelse på -8 460 tkr i årsprognosen.
Underskottet beror på placeringar inom LSS där det saknas budget helt på
vuxna samt för låg budget inom barn och unga LSS.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-03-18 § 59.
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10.
Ekonomirapport februari dat. 2021-03-10.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Ekonomirapport februari 2021 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 26

2021-04-08

Dnr SOO/2020:54

Remiss HVB
Sammanfattning
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande
länsgemensamt akut-utredning-och behandlingshem för unga med
missbruksproblem. Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans med
Region Värmland gemensamt via Värmlandsvårdförbund ska driva HVBhemmet för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen
vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalité för målgruppen.
Förslaget har nu ändrats gällande tillgängligheten och en ny remissförfrågan
behöver inhämtas från alla parter.
Förslaget i denna slutgiltiga remiss är att kunna ta emot akut alla veckans
dagar fram till 22.00. I det tidigare förslaget var tiden begränsad till dagtid.
Vilket flera kommuner hade synpunkter på. Med denna remissförfrågan vill
man nu att kommunerna och regionen tar ställning till att kunna öppna ett
utredning- och behandlingshem för unga upp till 20 år med
missbruksproblematik, samt en akutavdelning för unga upp till 18 år med
akut öppettider alla dagar i veckan till klockan 22.00.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-03-18 § 48.
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01.
Remissförfrågan SOO/2020:54.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner utredningen samt ser positivt på det
slutliga förslaget till ett länsgemensamt HVB-hem och akutmottagning
riktat mot barn och unga.
Beslutet skickas till
Bitr. verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-04-08

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 27

Dnr SOO/2021:58

Barnbokslut 2020
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden tar del av rapporten gällande barnbokslutet
gällande 2020. Sammanfattning utifrån rapporten:
- BBIC gör att risken att diskrimineras är liten.
- Varje barn möts där det är utifrån kön, etnicitet och funktionsvariation.
- En utmaning är att få rätt tolkar för sammanhanget.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-03-18 § 49.
Tjänsteskrivelse, 2021-02-23.
Inhämtad information och kännedom från aktuella verksamhetsområden
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av rapporten barnbokslut 2020.

Beslutet skickas till
Bitr. Verksamhetschef Stöd och omsorg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

2021-04-08

Dnr SOO/2021:60

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS2010:659) har varje vårdgivare
dokumentationsskyldighet när det gäller patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits under föregående kalenderår samt vilka åtgärder som vidtagits.
Verksamheten skriver även årligen en kvalitetsberättelse. Båda redovisas i
ett och samma dokument.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-03-18 § 60.
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04.
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner upprättad Patientsäkerhets- och
kvalitetsberättelse för 2020

Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

2021-04-08

Dnr SOO/2021:59

Verksamhetsberättelse särskilda boenden 2020
Sammanfattning
Verksamhetscheferna för de särskilda boendena har skickat
verksamhetsberättelse för 2020. Där beskrivs bl.a hur personalförsörjningen
sett ut, introduktion, målarbete etc. Verksamhetsberättelsen stämmer väl
överens med vad kommunen granskat och kommunicerat med Förenade
Care under 2020.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-03-18 § 61.
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09.
Verksamhetsberättelse Solgården 2020.
Verksamhetsberättelse Kvarnåsen 2020.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av verksamhetsberättelsen.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 30

2021-04-08

Dnr

Kurs och konferens
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordnar 21 april 2021 en
websändning ” Aktuellt inom socialpolitik – en utblick i skuggan av
pandemin” för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom
socialtjänst. Ordförande samordnar anmälan.

Justerandes sign
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