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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-05-05

Plats och tid

Silen/digitalt, 2021-05-05 klockan 09:00-11:00

Beslutande

Rolf Emanuelsson (C), ordförande
Liv Pettersson (S), vice ordförande
Agneta Eklund (S), §§ 31-32
Annelie Heed (S) ersätter Agneta Eklund (S) §§ 33-40
Mårten Karlsson (S) ersätter Hans Karlsson (S)
Esbjörn Andersson (C)
Kerstin Andersson (KD)
Börje Liviken (M) ersätter Mogens Nielsen (KD)
Anna-Lena Knutsson (L)
Torleif Ås (M)
Johnny Brustuen (SD)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, sekreterare
Jessica Bergman, verksamhetschef
Ulrika Ling, bitr. verksamhetschef
Lena Hammar, förvaltningsekonom § 37
Kerstin Stålskog, VD Norlandia Sverige § 32
Maria Öberg, Norlandia Regionchef Region Mitt § 32

Justeringens plats och tid

Administrativ avd. 2021-05-11, kl 10:00

Paragrafer

§31 - §40

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Rolf Emanuelsson (C)
Justerare

Torleif Ås

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

Stöd- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2021-06-02
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-05-05
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Sammanträdesdatum

2021-05-05

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 31

Fastställande av föredragningslista
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-05-05

§ 32

Företagspresentation Norlandia Care AB
Sammanfattning
Efter en upphandling har Norlandia Care AB och Årjängs kommun skrivit
avtal.
Från Norlandia Care AB deltar Kerstin Stålskog och Maria Öberg digitalt
och presenterar företaget som från och med 2021-09-01 tar över driften av
kommunens särskilda boenden, Kvarnåsen i Årjäng samt Solgården i
Töcksfors.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av Norlandia ABs företagspresentation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

2021-05-05

§ 33

Verksamheten informerar
Verksamhetschefen informerar om
- Smittläget inom stöd och omsorgs verksamheter
- Avtal signerat med Norlandia Care AB
- Överlämnandet mellan Förenade Care och Norlandia pågår
- Ny verksamhetschef rekryterad
- Inköpta möbler till särskilda boenden har levererats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 34

2021-05-05

Dnr SOO/2021:67

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På stöd och omsorgsnämndens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
- Värmlands Läns Vårdförbund Protokoll direktionen, 2021-03-19.
- Redovisning av lediga platser respektive kö till särskilt boende, 202104-28.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-05

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 35

Dnr SOO/2021:54

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.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 36

2021-05-05

Dnr SOO/2021:89

Beredning av kommuntal för mottagande av anvisade
nyanlända år 2022
Sammanfattning
Länsstyrelsen har enlig Regleringsbrev för år 2021 (§22 och §23) samt i
Förordning (2016:1363) i uppdrag att verka för beredskap och kapacitet i
kommunerna avseende mottagandet av nyanlända och ensamkommande
barn.
Länsstyrelsen har gett kommunen tillfälle att yttra sig om andelstal för
anvisande för 2022 genom att besvara frågor med hänsyn tagen till
kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar samt det
sammantagna mottagandet av nyanlända.
Hänsyn ska tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar,
befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och
ensamkommande barn samt asylmottagandet.
Migrationsverkets förslag till andelstal för mottagande gällande år 2022
lämnas under augusti 2021.
Länsstyrelsen ger dock kommunen tillfälle att redan nu yttra sig om andelstal
för anvisade nyanlända 2022.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 89
Tjänsteskrivelse, 2021-04-11
Förslag till yttrande, 2021-04-11
Länsstyrelsen Värmlands beredning av kommuntal för mottagande av
nyanlända år 2022,
Dnr 851-3118-2021
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner arbetsmarknadsenhetens förslag till
yttrande till Länsstyrelsen gällande kommunens mottagningskapacitet för
nyanlända 2022.
Beslutet skickas till
Områdeschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 37

2021-05-05

Dnr SOO/2021:101

Konsekvensbeskrivning av preliminära budgetramar
2022-2024
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämndens preliminära budgetramar 2022-2024:
Budgetram 2022; inkl ramförstärkning; 233 574 (227 361 ram 2021.
Återföring av tillskott ekonomiskt bistånd -2 000, uppräkning löner och
priser +5 713, tillskott +2 500)
Budgetram 2023; 233 574
Budgetram 2024; 233 574
I ramtilldelningen har nämnden fått kompensation för ökning av löner och
priser. För att klara av tilldelad budget ram behöver stöd och
omsorgsnämnden hitta en annan lösning för vuxen placering, samt avstå från
inköp av planerade möbler på SÄBO under 2022. För att komma i ram
behöver man även ta bort två tjänster samt reserven för konsult SÄBO tas
bort.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 77
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Konsekvenser preliminär budgetram 2022-2024, dat 2021-04-14.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har tagit del av konsekvenser av preliminär ram
2022-2024.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-05

Stöd- och omsorgsnämnden

§ 38

Dnr SOO/2020:87

Motion - Kostnaden för boende på särskilt boende
Sammanfattning
Liberalerna i Årjäng har överlämnat en motion angående kostnaderna för att
bo på särskilt boende i Årjängs kommun. Boendeformen kräver att den
enskilde får ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde får en lägenhet tilldelad.
Kostnaden för den enskilde beräknas på antal m2 vilket leder till att det
skiljer en del på hyrorna för de som bor på boendena i kommunen.
Motionären anser inte att det är rimligt att hyressättningen kopplas till ytan
den boende nyttjar, eftersom man själv inte väljer rum. Förslaget i motionen
innebär att kommunen ser över möjligheten till en mer rättvis hyressättning.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 78
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Motion från Liberalerna
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. En översyn av avgifter och taxor görs inför det beslut som ska fattas
gällande avgifter för 2022.
2. Motionen anses därmed besvarad
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 39

2021-05-05

Dnr SOO/2021:63

Patientsäkerhetsberättelse Förenade Care Kvarnåsen
och Solgården 2020
Sammanfattning
Enligt socialstyrelsen ska vårdgivaren ansvara för att ledningssystem finns.
Med hjälp av det ska vårdgivaren kunna planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten. Systematiskt patientsäkerhetsarbete
handlar ytterst om att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.
Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete ska årligen beskrivas i en
patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska också dokumentera hur det
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom
verksamheten. I patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat framgå hur man
arbetat med patientsäkerhet under året, vilka åtgärder som har vidtagits, samt
vilka resultat som uppnåtts.
Förenade Care har i enighet med socialstyrelsen bestämmelser inkommit
med patientsäkerhetsberättelse för kommunens två särskilda boenden.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 79
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Patientsäkerhetsberättelse för Kvarnåsen och Solgården 2020
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden har läst och godkänner
patientsäkerhetsberättelsen för kommunens särskilda boenden som drivs av
Förenade Care.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Stöd- och omsorgsnämnden

§ 40

2021-05-05

Dnr SOO/2021:90

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 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 första kvartalet 2021 har Stöd och omsorg Årjängs kommun totalt 13
beslut som inte verkställt inom tre månader.
Nio ärenden rör dagverksamhet för personer med demenssjukdom, där det
varit avbrott i verkställigheten på grund av Covid-19, denna verksamhet har
öppnat igen.
Två ärenden rör kontaktperson enligt SoL på IFO, dessa har nu verkställts.
Två ärenden har ännu inte verkställts, de rör kontaktperson enligt LSS och
särskilt boende.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 80
Tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Stöd och omsorgsnämndens beslut
1. Godkänner denna information 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. Lämnar över beslutet till kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, SAS, Kommunfullmäktige.
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