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SN 2020/18.70

§ 55

Information från områdeschefer HSL och Rehab
Malin Lindqvist, områdeschef HSL, informerar från sina verksamheter;
socialpsykiatri, hemsjukvård och korttidsboende.
Martina Olsson, områdeschef kommunens Rehab, informerar från den
verksamheten.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/23.70

Verksamhetschefen informerar
Verksamhetschef Jessica Bergman lämnar en rapport från stöd och
omsorgsnämndens verksamheter till och med oktober 2020:
Vad gäller upphandling SÄBO och pågående rättsprocess har inget nytt
tillkommit sen senast lämnade information.
Årjängs kommun har enligt senaste rapport från Folkhälsomyndigheten haft
19 konstaterade covid-19 fall. Enligt den info vi fått i samverkansmöten med
regionens smittskyddsenhet sker den mesta smittspridningen för närvarande i
så kallade kluster, exempelvis vid privata fester och personalrum på
arbetsplatser.
1 oktober slutade besöksförbudet på särskilda boenden att gälla. Kommunen
har tillsammans med Förenade Care och Smittskydd Värmland tagit
Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsen rekommendationer på största
allvar och upprättat riskanalyser och handlingsplaner för hur besöken ska gå
till.
Matsalen på Kvarnåsen är fortsatt stängd för externa lunchgäster, även det i
syfte att hindra smittspridning. Insatsen växelvård är för närvarande till viss
del verkställd då några av de som är beviljade insatsen helt enkelt måste få
den då hemsituationen är ohållbar.
Statliga stimulansmedel gällande det så kallade Äldreomsorgslyftet har
kommit till kommunen för 2020. Det är ca 598 000 kr. Ytterligare medel
från staten till att förstärka äldreomsorgen i kommunen väntas komma.
Arbetet med att jobba samman Integrationsenheten, Arbetsmarknadsenheten
och IFO pågår enligt plan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-07
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/68.72

Information om avvikelser m m, Förenade Care 2:a
halvåret 2019 samt 1:a halvåret 2020
Enligt förfrågningsunderlaget från mars 2014, skall Förenade Care i enlighet
med punkterna 34.1, 34.3, och 34,5 två gånger årligen, skriftligt och
muntligt, redovisa inkomna synpunkter och klagomål, fel och brister samt
avvikelser till Stöd- och omsorgsnämnden.
För första halvåret 2020, redovisas av Förenade Care.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-25
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av Förenade Cares redovisning.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, MAS, SAS,
Verksamhetschefer Förenade Care
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/23.70

Ärenden för kännedom, pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
-Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende 2020-10-08
-Upphävande av besöksförbud särskilt boende samt handlingsplan och
rekommendationer gällande Förenade Cares verksamhet på Kvarnåsen och
Solgården, Årjängs kommun
-Protokoll från kommunfullmäktige gällande fyllnadsval av ledamöter i stöd
och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

§ 59

Redovisning delegationsbeslut, pärmredovisning
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst, särskilt boende 2020-09-01 - 2020-10-08
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2020-09-01 - 2020-10-01
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson (ingen rapport)
Arbetsutskottets protokoll 2020-10-01
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/26.70

Delårsrapport 2020, stöd och omsorgsnämnden
Stöd och omsorgsnämnden visar en avvikelse på -1.000 tkr i årsprognosen.
Stöd och omsorgsnämnden fick en ramförstärkning på 2.000 tkr men visar
ändå ett minus. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom
placeringar, bemanning hemtjänsten och ekonomiskt bistånd.
Verksamheten har 14 målindikatorer. En indikator är uppfylld, fem är delvis
uppfyllda, sex är ej uppfyllda, samt två är ej mätbara då dessa inte är utförda
ännu.
Arbetet med verksamhetsmålen och tillhörande aktiviteter stannade av under
våren 2020 p.g.a covid-19. Det förklarar den relativt låga måluppfyllelsen
under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-21
Delårsrapport 2020, stöd och omsorgsnämnden
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten för 2020.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, områdeschefer
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2019/25.70

Budget 2020, beslut om ramförstärkning från
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tog ett nytt beslut om ram för 2020 med
ramförstärkning på 2 000 tkr för Stöd- omsorgsnämnden i juni 2020.
Hela ramförstärkningen föreslås tilldelades institutionsvård barn och unga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-10-01 §147
Tjänsteskrivelse 2020-09-21
Budgetdokument
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämndens budget 2020 (daterad 2020-09-21) godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, avdelningschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2019/25.70

Begäran om ytterligare ramförstärkning 2020
Arbetsutskottet har diskuterat budget för innevarande år 2020, och föreslår
att stöd och omsorgsnämnden begär kompensation för prognostiserat
underskott, som förväntas ligga på -1 mkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-10-01 § 148
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden begär kompensation för prognostiserat
underskott för 2020 med 1 mkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/27.70

Budget 2021-2023 stöd och omsorgsnämnd
Stöd- och omsorgsnämndens budgetram 2021-2023:
Stöd- och omsorgsnämnden
Budgetram 2020

2021
5 947

Förändring kapitaltjänst

1 129

Effektiviseringsmål (0,5%)

-1 140

Hyra Clarabo

-1 719

Socialsekreterare 1,0 tj

550

AMI förbrukning

100

Tillskott buffert
Budgetram

2022

2023

220 494 227 361 225 361

Uppräkning löner och priser

2 000

-2 000

227 361 225 361 225 361

Budgetramen innehåller kompensation för uppräkning av löner och priser
samt ökade kapitaltjänstkostnader.
Effektiviseringsmålet är på -1 140 tkr och hanteras genom färre tjänster inom
verksamhetsområde funktionsstöd.
Kompensation för hyra av Clarabo minskar med -1719 och upphör under
2021 då avtalet löper ut.
Nämnden har fått ökad ram för 1 socialsekreterare samt för
materialkostnader inom AMI.
Beslutad budgetram har en buffert på 2 000 tkr tillförts. Detta för att kunna
hantera eventuellt högre kostnad för ekonomiskt bistånd i spåren av
pandemin. 2022 är denna buffert borttagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-10-01 § 149
Tjänsteskrivelse 2020-09-24
Budget 2021 Stöd- och omsorgsnämnden, dat. 2020-09-24
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämnden godkänner budget 2021-2023.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/28.70

Tillägg i investeringsbudget 2021, begäran till KS
Vid budgetberedningen 13 maj påtalade stöd och omsorgsnämndens
arbetsutskott att behovet att uppfräschning på kommunens särskilda boenden
behöver tas i beaktande då möbler, textilier, sängbord, armaturer och porslin
är slitet. Verksamhetschef för stöd och omsorg samt upphandlingsstrateg fick
i uppdrag att upphandla utrustning för inomhusmiljö, sängbord, textilier,
armaturer och porslin i syfte att öka trivseln för kommunens äldre.
Befintliga upphandlingar finns. Kostnadsberäkning har gjorts utifrån
upphandlade avtal samt inventering på boendena vad som specifikt behöver
inhandlas.
Kostnaderna för möbler uppgår till totalt 1,2 miljoner kr, för textilier
100 000 kr, vårdrumssängbord 800 000, armaturer 60 000 kr.
Porslin har verksamheten redan börjat byta ut.
I budget 2021 finns avsatt 800 tkr för att påbörja processen med att byta ut
utrustning och inventarier. Ett önskat läge är att alla inköp kan göras
sammantaget för att ta ett helhetsgrepp.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-10-07
Tjänsteskrivelse 2020-05-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-30 § 92
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen begära ett
tilläggsanslag för utrustning på 1 360 000 kr för att kunna göra ovan nämnda
investering 2021.
Beslutet skickas till
KS, ekonomichef, verksamhetschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/74.72

Revidering- Nationell värdegrund, Värdighetsgarantier
inom äldreomsorg
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen
(2001:453), SoL 5 kap. 4 och 5 §§ om en nationell värdegrund i
äldreomsorgen att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande samt att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska
ges.
Stöd och omsorgsnämnden tog beslut om Värdighetsgarantier 2015-12-10:
- att all personal inom hemtjänst ska kunna legitimera sig med SITHS-kort.
- att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad inom 14 dagar.
- att alla brukare ska kunna komma i kontakt med hemtjänsten per telefon dygnet
runt.
Med anledning av att administrationen med SITHS-kort inte kunnat fullföljas på ett
tillfredsställande sätt, kan personalen istället legitimerat sig med egen legitimation, i
kombination med namnskyltar.

Barnperspektiv
Barnperspektivet har tagits i beaktande och är inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-09-17 §137
Tjänsteskrivelse 2020-09-18
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen i Årjängs kommun ska vara:
- att all personal inom hemtjänst ska kunna legitimera sig.
- att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad inom 14 dagar.
- att alla brukare ska kunna komma i kontakt med hemtjänsten per telefon
dygnet runt.
2. Att äldreomsorgen i Årjängs kommun inte ska lämna kompensation till
den enskilde, om värdighetsgarantierna inte uppnås.
3. Att värdighetsgarantierna ska gälla från och med 1 november 2020.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, områdeschefer i hemtjänst, socialt ansvarig samordnare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/65.70

Remiss - ökad rättssäkerhet och snabbare
verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)
Remiss - Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella
familjemål (Ds 2020:18) Diarienummer: Ju2020/0278/L2
Årjängs kommun har utsetts som remissinstans för Ökad rättssäkerhet och
snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)
Ju2020/02783/L2.
Stöd och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen 2020:18Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-10-01 §161
Tjänsteskrivelse 2020-09-23
(Ds 2020:18) Remiss om- Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner förslag till yttrande:
Det som framkommer i flera av lagarna och lagparagrafernas förslag
gällande lagändringar, handlar om att stärka barnet/ den unges egna ord samt
skydd utifrån barnets bästa. Årjängs kommun anser att detta är en bra
lagändring som också harmonierar med barnkonventionen och barnets
rättigheter utifrån ett rättsperspektiv.
Vissa av förslagen till lagändringarna kommer att underlätta handläggningen
och samverkan för berörda myndigheter. Det medför ett bättre och
rättssäkrare föräldra- och barnperspektiv.
Årjängs kommun genom stöd och omsorgsnämnden har inga synpunkter att
lämna till remissen.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/54.70

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och
missbruk
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande
Länsgemensamt akut-, utrednings- och behandlingshem för unga med
missbruksproblem. Målgruppen HVB-hem är upp till 20 år och akutavdelning upp till 18 år. Tanken är att länets 16 kommuner tillsammans med
Region Värmland gemensamt via Värmlands Vårdförbund ska driva HVBhemmet för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen
vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalité för målgruppen.
Barnrättsperspektiv Då denna remissförfrågan är riktad mot målgruppen barn
och unga så berör den både direkt och indirekt barn och unga.
Barnrättsperspektivet har beaktats genom syftet med en länsgemensam akutmottagning samt HVB-hem är riktad mot barn och unga i länet. Det har inte
inhämtats information eller synpunkter direkt från barn och unga i vår
kommun, ett formellt perspektiv har beaktats. En länsgemensam akutmottagning och HVB-hem stärker att alla barn i vårt län som är i behov av detta
stöd, alla får en mer likvärdig vård och behandling samt närheten till vården
oavsett vart du bor.
Enligt Barnkonventionens portalparagrafer ska följande beaktas; 2. Alla barn
har samma rättigheter och lika värde. 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla
beslut som berör barnet. 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling samt
33. Barn ska skyddas mot narkotika.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05
Stöd o omsorgsnämnden 2020-05-06
Remissförfrågan 2020-04-21
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden ser positivt på ett regionalt HVB-hem och
akutavdelning för unga med missbruksproblematik i enighet med vad som
föreslås i remissförfrågan. Det kan leda till att verksamheterna får en bättre
samverkan med regionen i fråga, då de i förslaget är en del av verksamheten.
Behovet av platser med denna inriktning är stort och antas även öka i
framtiden.
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen gällande remissförfrågan, samt ställer sig positiva till ett gränsgemensamt HVB-hem och
akutmottagning riktat mot barn och unga.
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Diarienummer
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Beslutet skickas till
Bitr verksamhetschef, Region Värmland
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-14

SN 2020/18.70

Dnr SN 2020/75.70

Avgiftstaxa stöd och omsorg 2021-01-01
Förslag till ny avgiftstaxa, reviderad enligt prisbasbelopp för 2021, har tagits
fram.
Matpriser höjs enligt direktiv från BUN med 2,78% (lunch via hemtjänst)
resp 2,96% (säbo).
Prisbasbeloppet höjs från 47 300:- (2020) till 47 600:- för 2021 (0,63%).
Maxtaxan ska enligt Socialstyrelsens beslut utgöra högst en tolftedel av
53,92% av prisbasbeloppet, dvs 2 139:-/månad för år 2021.
2020 var maxtaxan 2 125:-/månad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-10-01 §151
Tjänsteskrivelse 2020-09-22
Förslag till ny taxa 2021
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Ny avgiftstaxa för 2021 antas.
Beslutet skickas till
KS, verksamhetschef, avgiftshandläggare
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2020/271.11

Val av ledamot samt vice ordförande i stöd och
omsorgsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige har beslutat att ledamoten i stöd och omsorgsnämnden,
Mårten Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i stöd och omsorgsnämnden.
Liv Pettersson (S) har av fullmäktige utsetts till ordinarie ledamot och vice
ordförande i nämnden.
Ny ledamot och vice ordförande i stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott
ska utses av stöd och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-09-01
KF protokoll 2020-09-28
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Till ledamot och vice ordförande i stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott
efter Mårten Karlsson utses:
- Liv Pettersson (S)
Beslutet skickas till
Utsedd ledamot, administrativa avd, personalavd
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§ 70

Övrigt
Ledamoten Kerstin Andersson ställer frågor, bland annat om det tidigare
besöksförbudet på särskilda boenden och olika tjänster som vårdtagarna
behöver, exempelvis hårvård.
Mogens Nielsen ställer fråga om hur statsbidrag som beviljats kommer att
användas i Årjängs kommun.
Verksamhetschefen besvarar frågorna.
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