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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-10-07

Plats och tid

Silen, 2021-10-07 klockan 14:00-16:30

Beslutande

Rolf Emanuelsson (C) , ordförande
Liv Pettersson (S) , vice ordförande
Agneta Eklund (S)
Annelie Heed (S)
Mårten Karlsson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Kerstin Andersson (KD)
Mogens Nielsen (KD)
Börje Liviken (M)
Anna-Lena Knutsson (L)
Johnny Brustuen (SD)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, sekreterare
Malin Eklund, verksamhetschef
Pernilla Johansson, områdeschef AMI § 64
Caroline Andersson, avd.chef IFO §§ 67, 68
Birgitta Carlsson, socialsekreterare §§ 67, 68
Lena Hammar, förvaltningsekonom §§ 69, 70

Justeringens plats och tid

Administrativ avd. 2021-10-07

Paragrafer

§63 - §73

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Rolf Emanuelsson
Justerare

Mogens Nielsen

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

Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2021-10-29
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Sammanträdesdatum

2021-10-07

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 63

Fastställande av föredragningslista
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-10-07

§ 64

Verksamheten informerar
Sammanfattning
Verksamhetschef informerar om
- Ny områdeschef för LSS börjar 6 december
- Överlämnande med månadsavstämningar sker mellan Förenade Care
och Norlandia Care.
- Hemsjukvården har det ansträngt personalmässigt.
- Högt tryck på avdelningen individ och familjeomsorg (IFO).
- Arbetsmiljöverket har kontaktats efter en incident.
- Geriatrisk läkare finns att tillgå inom äldreomsorgen.
- Äldreomsorgslyftet, en utbildning till undersköterskor startar på
gymnasieskolan.
- Ingen covid inom verksamheten. Smittskydd Värmlands
rekommendationer följs.
Områdeschef för arbetsmarknad och integration (AMI) informerar om
vilken hjälp och stöd individen som anvisas till AMI kan få hjälp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 65

2021-10-07

Dnr SOO/2021:70

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På stöd och omsorgsnämndens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
- Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende,
2021-09-30
- Delårsrapport Hjälpmedelsnämnden 2021
- Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-09-24
- Protokollsutdrag från hjälpmedelsnämnden 2021-09-24 § 36
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-10-07

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 66

Dnr SOO/2021:78

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av stöd och omsorgsnämnden antagen
delegationsordning. Redovisningen innebär inte att stöd och
omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot
står det stöd och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut på listor
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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6 (13)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-10-07

§ 67

Vårdnadsöverflytt
SEKRETESS
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Stöd- och omsorgsnämnden

2021-10-07

§ 68

Vård enl LVM
SEKRETESS

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 69

2021-10-07

Dnr SOO/2021:41

Delårsrapport 2021
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden visar en avvikelse på -3 100 tkr i årsprognosen.
Underskottet beror på placeringar, främst under sommaren, hos individ och
familjeomsorgen.
Verksamheten har 14 målindikatorer. Två indikatorer är uppfyllda, fyra är
delvis uppfyllda, fyra är ej uppfyllda, samt fyra som ej är mätbara då dessa
inte är utförda ännu.
Arbetet med verksamhetsmålen och tillhörande aktiviteter stannade av under
våren 2020 pga Covid-19 och har fortsatt även under 2021. Det förklarar den
relativt låga måluppfyllelsen.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-08-16 § 157
Tjänsteskrivelse, 2021-09-14
Delårsrapport 2021, 2021-09-14
Stöd och omsorgsnämndens slut
Delårsrapport 2021 godkänns.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 70

2021-10-07

Dnr SOO/2021:101

Budget 2022
Sammanfattning
Stöd- och omsorgsnämndens budgetram 2022-2024:
Stöd- och omsorgsnämnden
Budgetram 2021
Uppräkning löner och priser
Förändring kapitaltjänst

2022

2023

2024

227 361

235 952

235 952

235 952

235 952

5 713
178

Återföring tillskott buffert

-2 000

Tillskott

4 700

Budgetram

235 952

Budgetramen innehåller kompensation för uppräkning av löner och priser
samt ökade kapitaltjänstkostnader.
Återföring av tillskott buffert inom ekonomiskt bistånd -2 000 tkr.
Ramförstärkning 4 700 tkr
2 500 tkr till elevhem/ barn LSS, där ser man att behovet ökar
1 500 tkr till placeringar hos IFO
700 tkr för det ökade behovet på ekonomiskt bistånd
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16 § 144
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Budget 2022 stöd och omsorgsnämnden, 2021-09-07
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner budget 2022-2024.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-10-07

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 71

Dnr SOO/2021:135

Taxor och avgifter 2022
Sammanfattning
Förslag till ny avgiftstaxa har reviderats enligt prisbasbelopp för 2022.
Matpriser höjs enligt direktiv från BUN.
Prisbasbeloppet höjs från 47 600:- (2021) till 48 300:- för 2022 (1,47%).
2021 är maxtaxan 2 139:-/månad.
Maxtaxan ska enligt Socialstyrelsens beslut utgöra högst en tolftedel av
53,92% av prisbasbeloppet.
2022 är maxtaxan 2 170:-/månad, (0,5392 x 48 300 / 12).
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16 § 154
Tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Förslag avgiftstaxa 2022
Avgiftstaxa 2021
Blankett Inkomstförfrågan 2022
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till
ny avgiftstaxa för 2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Verksamhetschef, Avgiftshandläggare

Justerandes sign
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 72

2021-10-07

Dnr SOO/2021:131

Revisorernas uppföljning av tidigare granskningar.
- Biståndshandläggning och verkställighet inom
hemtjänst.
- Samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att följa upp resultatet av
tidigare genomförda granskningar. Det övergripande syftet med
granskningen har varit att följa upp hur de rekommendationerna som lämnats
av kommunens revisorer i tidigare genomförda granskningar har beaktats av
berörda nämnder eller styrelse.
Biståndshandläggningen inom myndighetsutövningen arbetar aktivt utifrån
individens behov i centrum (IBIC) både inom utredningar och uppföljningar.
Fortbildning och kompetensutveckling gällande IBIC till handläggare på
myndighetsutövningen har genomförts och sker kontinuerligt genom
nätverksträffar i länet.
Implementeringen och långsiktig fortbildningsplan gällande verkställigheten
har ej kunnat genomföras på grund av Covid-19 situationen inom
hemtjänsten. En fortbildningsplan och kunskap inom IBIC kommer påbörjas
under 2022. Implementeringen av IBIC i verkställigheten kommer att ske
succesivt under 2022 anpassat efter aktuellt läge och restriktioner gällande
covid-19.
Rekommendationerna som framkommit avseende samverkan kring psykisk
ohälsa bland äldre så noterar revisorerna att det pågår på regional nivå och
då uppföljning endast gäller Årjängs kommun ses svårighet att avgöra hur
långt arbetet har kommit. Verksamheten väntar information från regionen
vilka har anställt koordinatorer som getts i uppdrag att genomföra arbetet. På
grund av pandemin har detta inte följts enligt plan.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16 § 155
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Uppföljning av tidigare genomförda granskningar, 2021-06-17.
Följebrev, 2021-09-01.
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av uppföljningen samt godkänner
yttrandet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, revisorerna, KPMG
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2021-10-07

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 73

Dnr SOO/2021:134

Sammanträdesdagar och tider 2022
Sammanfattning
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar 2020 för stöd och omsorgsnämndens
arbetsutskott och stöd och omsorgsnämnden.
Stöd och omsorgsnämndens samt arbetsutskottets sammanträden kommer att
vara på torsdagar, förutom ett undantag *. Följande datum och tid föreslås:
SOO AU: 27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 19/5, 22/6, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11.
Klockan 08:00.
SOO: 10/2, 10/3, 7/4, *3/5, 9/6, 8/9, 20/10, 10/11, 8/12.
Klockan 14:00.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-09-16 § 156
Tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Sammanställning över alla nämnders sammanträdesdagar och tider 2022
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Sammanträdesdagar och tider för stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott
och stöd och omsorgsnämnden 2022, antas.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, nämndsekreterare
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