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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-09-02

§ 51

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
- Ärende, Informativ sammanfattning, tillkommer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-09-02

§ 52

Kurs och konferens
Nya Perspektiv, digitalt möte 30 september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 53

2021-09-02

Dnr SOO/2021:106

Verksamheten informerar
Medicinskt ansvarig sköterska samt socialt ansvarig samordnare informerar
om delar av sina områden.
Verksamhetschef samt biträdande verksamhetschef informerar om
- På grund av långa handläggningstider vid inspektionen vård och
omsorg (IVO) blev inte Norlandia Cares tillståndsansökan klar till
planerat övertagande 2021-09-01. Påstötningar hos IVO från
Norlandia samt kommunen hade ingen verkan.
Kommunen ställdes då inför två val, ta över driften själva eller en
förlängning med Förenade Care fram tills Norlandia Cares tillstånd
var klara. Verksamheten påbörjade omgående dialog med Förenade
Care om möjligheten till en förlängning av nuvarande avtal.
Förlängning av avtalet med Förenade Care krävde att de också fick
en förlängning av sitt tillstånd hos IVO. Avtal skrevs med Förenade
Care om en förlängning med 6 månader och avtal med Norlandia
Care med en förskjutning av avtalet om 6 månader. Skillnaden
mellan företagens avtal och handläggningstider hos IVO beror på att
Förenade Care gjorde en förlängning av sitt grundtillstånd medan
Norlandia Care ansökte om ett grundtillstånd.
Handläggningsprocessen hos IVO skiljer beroende på vilken form av
tillstånd som söks.
Enheten med psykogeriatrisk inriktning kommer inte att öppna förrän
Norlandia Care tar över driften. Detta på grund av att Förenade Care
inte har den nya enheten i sitt grundtillstånd.
Verksamheten stöd och omsorg (Årjängs kommun), Norlandia Care
och Förenade Care har gemensamt informerat berörd personal på
Solgården och Kvarnåsen om ovanstående. Boende och deras
närstående har informerats skriftligt. Företagens ansökningar hos
IVO är nu klara och beslut om tillstånd har delgetts kommunen. Detta
innebär att Förenade Care driftar fram till och med 2022-02-28 och
Norlandia Care tar över driften 2022-03-01.

Justerandes sign

-

Områdeschef LSS, Rekrytering pågår till tjänsten som områdeschef
inom LSS. Rekryteringen förväntas bli klar inom närmaste veckan.

-

Verksamheten arbetar för att minska externa placeringar både inom
SoL och LSS. Det som kan ses idag är behovet av fler lägenheter
inom gruppboende och servicebostad enligt LSS har ökat.
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Forts § 53

Justerandes sign

-

Dagverksamheterna har öppnat upp igen och inför det har
riskbedömningar gjorts för att minska smittspridning.

-

Covid, ingen smitta i våra verksamheter eller på särskilda boenden
(SÄBO).

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 54

2021-09-02

Dnr SOO/2021:69

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På stöd och omsorgsnämndens sammanträde redovisas följande ärende för
kännedom
-

Värmlands läns vårdförbund, protokoll Direktionen 2021-05-28

Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 55

Dnr SOO/2021:77

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 senaste protokoll.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Umgängesbegränsning 14 § 2 st 1a punkt LVU
SEKRETESS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 57

Dnr SOO/2021:42

Värmlands läns Vårdförbund årsredovisning 2020
Sammanfattning
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2020 för
kännedom samt godkännande. Informationen kommer att behandlas i Stöd
och omsorgsnämnden för att sedan behandlas i Kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör verksamheterna:
Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna samt vara en i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet avseende akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0–12 år.
I samverkan med Regionen 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.
Beslutsunderlag
SOO AU 2021-08-19 § 135
Tjänsteskrivelse, 2021-08-10
Årsredovisning 2020
Granskning av årsredovisning 2020, Pwc
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Värmlands läns
Vårdförbunds årsredovisning 2020 godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

2021-09-02

Dnr SOO/2021:120

Rapportering till IVO av gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader under andra kvartalet
2021
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 till Kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under andra kvartalet 2021 har Stöd och omsorg Årjängs kommun, totalt
fem beslut som inte verkställt inom tre månader.
Tre ärenden rör särskilt boende. Två ärende rör kontaktperson en enligt LSS.
Beslutsunderlag
SOO AU 2021-08-19 § 137
Tjänsteskrivelse 2021-07-07
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Godkänner informationen om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 §
LSS, som inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i
verkställighet pågått i mer än tre månader.
2. Lämna över beslut till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, SAS, Kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

2021-09-02

Dnr SOO/2021:113

Revisorernas begäran om yttrande. Gemensam
granskning av samverkan avseende psykisk ohälsa
bland barn och unga
Sammanfattning
Årjängs kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region
Värmland och kommunrevisorerna i övriga värmländska kommuner
genomfört en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen
och kommun avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Företaget
Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Det
övergripande syftet har varit att bedöma om samverkan inom och mellan
kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psykisk ohälsa hos
barn och unga.
Huvudfokus har varit samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa. De verksamheter som omfattats av granskningen är inom regionen:
primärvård, Barn- och ungdomspsykiatri och habilitering. Kommunala
verksamheter som granskats är socialtjänst samt elevhälsa/skola.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendation:
Revisorerna rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden respektive
stöd - och omsorgsnämnden fastställer och följer upp processmått avseende
berörda förvaltningars interna och externa samverkan kring barn och unga
med psykisk ohälsa.
Under 2020 har det upprättats ett barnhälsoteam och ett skolhälsoteam
i Årjängs kommun. I båda teamen ingår professioner från
skola/förskola, elevhälsa, Region Värmland och socialtjänst. Syftet
med de båda samverkansteamen är att tidigt identifiera behov och
kunna gå in med insatser för att motverka en ogynnsam utveckling
och kompensera för riskfaktorer. Kommunens samverkan runt barn
och unga har för avsikt utvecklas med utgångspunkt i en systematisk
användning av kunskapen om barns behov och vilka metoder som är
verksamma. De olika organisationernas och professioners kunskaper
ska komplettera varandra.
Samverkan innebär att någon eller några tillför sina specifika resurser,
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt
har att genomföra. En fungerande samverkan bidrar till mer effektiva
insatser och till att insatser kommer till stånd tidigare. Det kan också
höja kvaliteten och träffsäkerheten i insatserna när kompetenser från

Justerandes sign
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2021-09-02

Forts § 59
olika professioner och kunskapsområden tas tillvara. Målet med
samverkan är att arbeta för att alla barn och unga växer upp under
trygga och goda förhållanden. I arbetet med enskilda ska barnet och
dess familj ses som medaktörer under hela processen. Det är
ledningen och de professionella som har ansvar för att samverkan
kommer till stånd.
Förslag till åtgärd från verksamheterna är att det tas fram en gemensam
samverkansöverenskommelse mellan kommunens verksamheter och Region
Värmland med fastställda indikatorer för att mäta resultat av samverkan.
Indikatorer kan vara kvantitativa mått, förslagsvis hur många
samverkansmöten som har genomförts under året, hur många individärenden
som lyfts i samverkan samt vilka professioner som varit aktuella. En
indikator kan även vara antalet ärenden som lyfts avidentifierat för råd och
stöd. Indikatorerna kan även vara av kvalitativt mått, exempelvis
eleven/klienten/patientens upplevelse av samverkan. Professionernas
upplevelse av ökad samverkan.
Uppföljning av samverkansöverenskommelsen och indikatorer
föreslås redovisas på kommunens Samverkansforum i samband med
genomgång av målen kommunens hälsoplan.
Beslutsunderlag
SOO AU 2021-08-19 § 138
Tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Granskning Helseplan
Överenskommelse barnhälsoteam
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Samverkansöverenskommelse upprättas mellan Barn- och
utbildningsnämnden, Stöd- och omsorgsnämnden och Region
Värmland.
2. Överenskommelsen ska innehålla gemensamma mål med indikatorer.
Beslutet skickas till
Handläggare, kommunstyrelse, Region Värmland

Justerandes sign
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§ 60

2021-09-02

Dnr SOO/2021:121

Aktuell lägesanalys för Individ och familjeomsorgen
utifrån budgetavvikelse 2021.
Sammanfattning
Coronapandemin har haft en stor påverkan på samtliga områden inom Stöd
och omsorg. Det är en stor samhällsförändring som kommer ta tid att
återhämta när den drabbar redan hårt utsatta i samhället.
Unga har svårt att ta sig i på arbetsmarknaden och under pandemin har detta
tydligt visat sig. Försörjningsstödet ökar och fler ungdomar är inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Här krävs det att verksamheterna tillsammans
samverkar och erbjuder stöd så att ungdomar får rätta förutsättningar att nå
egen försörjning.
Fler familjer och barn sliter för att få sin vardag att gå ihop. Anmälningar
strömmar in utifrån oro kring barn som befinner sig i miljöer där det
förekommer misstankar om missbruk, våld eller andra brister i barnets miljö,
eller gällande barn som mår dåligt och har ett normbrytandebeteende.
Individ och familjeomsorgen (IFO) har en stor ökning av placerade barn och
deras familjer vilket blir en stor avvikelse i den tilldelade budgetramen.
Samverkan på lokal nivå är nödvändig och alla parter såsom IFO, AMI,
BUN, Arbetsförmedling (AF) och Försäkringskassan måste kroka arm och
hitta flera olika grupp/individanpassade insatser/stöd för denna målgrupp.
Beslutsunderlag
SOO AU 2021-08-19 § 139
Tjänsteskrivelse, 2021-06-15
Nulägesanalys rapport Individ och familjeomsorgen juni 2021
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Bitr. verksamhetschef får i uppdrag att gemensamt med verksamhetschef för
barn och unga samt kvalitetsutvecklare informera stöd och omsorgsnämnden
om det interna samarbetet.
Beslutet skickas till
Bitr verksamhetschef

Justerandes sign
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§ 61

2021-09-02

Dnr SOO/2021:122

Månadsrapporter från verksamheter i stöd och omsorg
för maj-juli 2021
Sammanfattning
Månadsrapporter från verksamheter i Stöd och Omsorg för månaderna maj
tom juli 2021. Området gruppbostäder och dagligverksamhet LSS har inte
inkommit med en månadsrapport för maj-juli utifrån avsaknad av
områdeschef under denna period. Samtliga chefer inom stöd och omsorg har
hjälpt till inom detta område, dock inkommer ingen månadsrapport utifrån
svårigheten av ett helhetsperspektiv.
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
SOO AU 2021-08-19 § 140
Tjänsteskrivelse, 2021-08-05
Månadsrapporter från verksamheterna gällande maj, juni och juli månad.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Punkten ”Åtgärder vid budgetavvikelse” som finns i
månadsrapporterna, måste innehålla förslag på åtgärder på vad som
behöver göras, inte bara orsaker till budgetavvikelse.
2. Områdeschef för AMI bjuds in till stöd och omsorgsnämndens
sammanträde 7 oktober, för mer information om verksamheten.
3. Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av Stöd och omsorgs
månadsrapporter gällande maj, juni och juli månader.
Beslutet skickas till
Bitr. Verksamhetschef
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§ 62

Informativ sammanfattning
Sammanfattning
Politikerna uttrycker önskemål om bättre och mer informativ
sammanfattning i tjänsteskrivelserna rörande individärenden.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Bitr. verksamhetschef får i uppdrag att utarbeta mall för bättre och mer
informativ sammanfattning i tjänsteskrivelserna rörande individärenden.
Beslutet skickas till
Bitr. verksamhetschef

Justerandes sign
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