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§169
Ändringar i föredragningslistan
Socialutskottets beslut
Ärende nr 14 "Beslut om nödvändig tandvård enligt 4 kap l § SoL" utgår
ur föredragningslistan och ärende nr 25, "Beslut om förhöjd
omkostnadsersättning till familj ehem" tillkommer.
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§170
Besök från verksamheten - Socialpsykiatrin
DnrKS/2021:231
Socialutskottets beslut
Socialutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Eva Simonsson informerar om verksamheten Socialpsykiatri
som består av boende (Frykängen) och boendestöd. Verksamheten
samverkar bland annat med regionens öppenvårdspsykiatri och rättspsyk.
Kunderna har beslut enligt socialtjänstlagen eller LSS som ger dom

möjlighet att få hjälp och stöd i sin vardag. För att få ett beslut krävs att
personen har en dokumenterad psykisk ohälsa, psykiska diagnoser och är
under 65 år.

Frykängen är ett särskilt boende med 15 lägenheter som ligger på Bråmd
med bemanning dygnet runt. De boende är 25 till 76 år, varav 5 är över 65
år. Flertalet av de boende har ingen sysselsättning dagtid utan finns i
hemmet. Verksamheten har påbörjat ett arbete med att se över besluten då
personer över 65 år ofta behöver en ökad insats av omvårdnad.
Boendestöd är en SoL- eller LSS-insats. Just nu får 55 kunder i Surme
kommun stöd via enheten. Ett arbete pågår med att se över om kunderna
har fått beviljat rätt insatser utifrån behov.

Övergripande riktlinjer för verksamheterna håller på att arbetas fram för att
tydliggöra socialpsykiatrins uppdrag.

Utdragsbestyrkare
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§171
Besök från verksamheten - Hemtjänst 3 och 4
Dm-KS/2021:231
Socialutskottets beslut
Socialutskottet tackar för information.

Sammanfattning av ärendet
Besök av enhetscheferna Therese Skoglund och Margaretha Reinholdsson
samt planerare Eva Gerdin som berättar om verksamheterna.
Hemtjänst 3 består av distrikten Västra Amtervik och Gräsmark.
Utmaningar är bland annat kunder och anhörigas sociala problem, missbruk, psykisk sjukdom som ställer stora krav på personalens kompetens,

behov av mer handledning och utbildning samt dubbelbemanningar på
grund av arbetsmiljöskäl. Geografiska utmaningar i Gräsmark med långa
resvägar och sjön Rottnen som delar distriktet. Hemtjänstdistrikt som
ligger en bit utanför centrum har också utmaningar gällande rekrytering då

många tycker att det blir för lång resväg till och från jobbet.
LMO - Lifecare mobil omsorg startades upp i maj 2021 och Västra
Ämterviks hemtjänst var pilotgrupp. Appen innehåller planering, schema,
dokumentation samt upplåsning. Trots en viss skepsis från en del
medarbetare har införandet gått över förväntan bra. LMO håller nu på att
införas i flera hemtjänstgrupper.
Hemtjänst 4 består av Påfågeln, Nattpatrullen och Larmenheten.

Påfågeln är en hemtjänstgmpp med upptagningsområde 1,5 mils radie från
centrala Sunne. Kunderna har en diagnostiserad demenssjukdom och har

en BPSD-problematik (beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens). Bedömning görs i samråd mellan demenssjuksköterskan,

biståndshandläggare och distriktsjuksköterska.
Nattenheten - Nattenheten är indelade i 4 områden som täcker hela
kommunen. 2011 fick vård och omsorg uppdraget att samordna nattenheten inom ordinärt boende. Från 4 arbetsgrupper till en sammanhållen
nattgrupp. Kontinuitet, planering i verksamhetssystem och resrutt utifrån
miljötänk. Arbetstiden är 21.00 - 07.00. Under oktober har det planerats för
68 kunder varav 6 kunder är inom området LSS. Antal besök under en natt
var 169. Besvarande av tiygghetslarm kan omkullkasta hela nattmtten.
Restiden är ca 19 timmar/natt. En utmaning för enheten är kommunens
geografi med sjön Fryken som delar kommunen vilket kräver en

genomtänkt planering så att kunderna får bästa möjliga kontinuitet.
Utmaningar framöver för hemtjänst 3 och 4 är bland annat utskrivningsklar, ett ökat behov av HSL-insatser, personalrekrytering och snabba
omställningar när kundbehovet minskar/ökar.

Lttdragsbestyrkare
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§172
Rapport om inkomna avvikelser enligt HSL kvartal 3

2021

DnrKS/2021:271
Socialutskottets beslut
Rapport av inkomna avvikelser enligt HSL tredje kvartalet 2021 godkänns
och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Av Patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada, eller annan allvarlig skada till vårdgivaren.

Syftet med avvikelsehanteringen är att öka patientsäkerheten och förhindra
att avvikelsen upprepas.

Under tredje kvartalet 2021 rapporterades totalt 447 (333 föregående
kvartal) HSL-avvikelser från verksamheterna för vård och omsorg samt
individstöd. Ingen av dessa avvikelser har lett till en Lex Mflria-anmälan.

Ökningen består till stor del av läkemedelsawikelser och arbete pågår med
att minska dessa avvikelser.

Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 2021-11-02

Beslutet skickas till:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Socialchef

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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§173
Rapport om inkomna avvikelser enligt SoL och LSS

kvartal 3 2021
Dnr KS/2021:272
Socialutskottets beslut
Rapport av inkomna avvikelser enligt SoL och LSS tredje kvartalet 2021
godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Om en verksamhet inte når upp till krav och mål i föreskrifter och beslut,
föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. Identifierade
avvikelser ska dels åtgärdas, dels ska processer och rutiner ses över så att
den som bedriver verksamheten med stöd av dem kan säkra att en inträffad

avvikelse inte inträffar igen (Socialstyrelsen 2011, Handbok
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete s 25).
Avvikelsehanteringen är både ett krav utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2011:9) och en del av kvalitetsarbetet enligt Lex Sarahlagstiftningen. Avvikelsernas syfte är att upptäcka brister i ett tidigt skede
innan det gått så långt att situationen kan riskera att bli eller blir ett
missförhållande.

Under tredje kvartalet 2021 rapporterades totalt 49 händelser från
verksamheterna för vård och omsorg samt individstöd vilket är på samma
nivå som för tredje kvartalet 2020. Av dessa rapporterades 3 händelser
enligt Lex Sarah vilka ledde till två internutredningar.

Beslutsunderlag
Socialt ansvarig samordnares rapport 2021-11-09

Beslutet skickas till:
Socialt ansvarig samordnare

Socialchef

Justerare
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§174
Intern kontrollplan för 2022 - internkontroll
DnrKS/2021:551
Socialutskottets förslag till beslut
Intern kontrollplan 2022 för verksamheterna inom Socialtjänst (fd vård och
omsorg samt individstöd) antas enligt följande:
Process

Styrdokument

Kontrollmoment

Att rutinen följs

(rutin/system)
Hantering av kunders

Rutin för hantering av

medel

kunders medel

Basala hygienrutiner

Lagar och rutiner

Att lagar och rutiner

Baspersonalens

Lagar och rutiner

Att lagar och rutiner

följs

följs

dokumentation i LifeCare
Försörjningsstöd

Att riktlinjerna följs

Riktlinjer för
försörjningsstöd

Sammanfattning av ärendet
Enligt av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll ska
vaije nämnd/styrelse årligen upprätta en intern kontrollplan. Syftet med

intern kontroll är att säkerställa att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten.

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Ärendet är berett i utskotten, där förslag till kommunstyrelsen tagits fram.

Vid beredningen har hänsyn tagits till kontrollkostnad och kontrollnytta, en
bedömning har gjorts av både ekonomiska faktorer samt vikten av att
upprätthålla förtroende för verksamheten hos olika intressenter.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Uppföljning intern kontroll 2021
Förslag till intern kontrollplan för 2022
Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkare
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§175

Budgetuppföljning per 31 oktober
Dnr KS/2021:72
Socialutskottets beslut
Budgetuppföljningen per 31 oktober för vård och omsorg samt individstöd
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Individstöd prognostiserar en negativ årsawikelse om 12,9 mkr.
Avvikelsen kommer av institutionsvård och familjehem, försörjningsstöd,
assistansärende, elevhem samt skyddsstopp på LSS-boende.
Vård och omsorg prognostiserar en positiv årsavvikelse om 2 mkr.
Avvikelsen kommer av riktade statsbidrag som täcker redan budgeterade
kostnader.

Beslutsunderlag
Ekonomens sammanställning

Beslutet skickas till:
Ekonom

Socialchef

Juste ra re
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§176
Granskning samverkan barn/unga psykisk ohälsa
mellan Region Värmland och kommunerna
Dm-KS/2021:155

Socialutskottets förslag till beslut
l. Årlig uppföljning gällande måluppfyllelse i enlighet med interna
samverkansdokument redovisas på kommunstyrelsen med start
2023 i samband med redovisning av ELSA-statistiken.
2. Förslag på följande processindikatorer godkänns:
Andel skickade remisser från socialtjänst, skola och
ungdomsmottagning till Barn- och ungdomspsykiatrin/
Vuxenpsykiatrin som leder till insats.
Antal möten med barn och unga samt vårdnadshavare där både
skolan och socialtjänsten deltar.
Antal bokade och genomförda SIP-möten med barn och unga
samt vårdnadshavare där skolan, socialtjänsten och Barn- och
ungdomspsykiatrin eller Första linjen närvarar.

Andel hänvisningar till Första linjen från skolan och
socialtjänsten som leder till insats från Första linjen.
Antal bokade och genomförda konsultationer/rådgivande
kontakter som skola och socialtjänst har med Första linjen eller
Barn- och ungdomspsykiatrin.

Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorer i Region
Värmland och kommunrevisorer i de värmländska kommunerna genomfört
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. På uppdrag av
revisorerna genomfördes granskningen av Helseplan.
Syftet var att bedöma om samverkan mellan kommun och region samt
inom kommun är ändamålsenligt för att möta psykisk ohälsa hos barn och
unga. I granskningen framkommer att samverkan i huvudsak sker i
enlighet med upprättade avtal, överenskommelser och styrdokument.
Dock saknas dokumenterad uppföljning som styrker ändamålsenlig
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefernas tjänsteskrivelse 2021-10-28
Följebrev beträffande länsgemensam granskning av barn och ungas

psykiska hälsa
Helseplans granskningsrapport
Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga
med psykisk ohälsa, sidorna 78-82

Beslutet skickas till:
Kommunrevisorema, Socialchef, Skolchef
Justerare
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§177

Plan för god psykisk hälsa Värmland 2021-2024
Dm-KS/2021:621

Socialutskottets förslag till beslut
Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I Värmland har ett arbete med revidering av tidigare analys och handlings-

plan, stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020,
pågått under 2020 och första delen av 2021.
Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk hälsa i
Värmland. Efter synpunktsrunda i mars på planen till verksamheter i
kommun och regionens olika verksamheter samt till brukar- och
anhörigföreningar och samordningsförbund m fl, har justeringar skett
utifrån inkomna synpunkter.

Plan för god psykisk hälsa i Värmland har godkänts av beredningsgruppen,
Nya perspektiv den 10 maj 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-03

Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024

Beslutet skickas till:
Region Värmland

Justerare

Utdragsbestyrkare
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§178
Informationsärenden
DnrKS/2021:13
Socialutskottets beslut
Socialutskottet tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsinformation vård och omsorg samt individstöd - Socialchef
Jeanette Tillman rapporterar bland annat följande;
Verksamheterna vård och omsorg samt individstöd slås ihop från

och med l januari 2022 och får då namnet Socialtjänst.
Förhandlingar och samverkan pågår.
Kommunledningsgruppen ser över kommunens lokaler för att ta
fram en övergripande strategi. Det firms flera lokaler som inte
nyttjas på rätt sätt vilket kostar pengar.
Arbetsförmedlingens gamla lokaler - Det är nu klart att kommunen

tar över lokalerna och en arkitekt håller på att ta fram förslag till
bra och ändamålsenliga lokaler. Förhoppningsvis inflytt under
våren eller i början av sommaren.
Utskrivningsklar ~ Stora utmaningar att planera och ta emot
utskrivningsklara från sjukhusen. Sunne har en bra organisation och
kan ofta ta hem patienter inom 1-2 dygn.
Individ- och familjeomsorgen - Hög arbetsbelastning med många
nya ärenden. En konsult har anlitats för att hjälpa till på distans.
Arbetsmarknadsenheten - AME kommer att ta över ansvaret av
kommunens bilpark från och med nästa år. Verksamheterna ser
flera fördelar med övertagandet, bl a mindre belastning på
enhetschefer (däckbyten, service mm) och bra arbetsuppgifter för

deltagare på AME.
KS/2021:16 Läget i verksamheterna gällande covid-19 - Ingen smitta

bland kunder på säbo och i hemtjänst. Förekommer dock bland någon
enstaka personal.
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§179
Ärenden för kännedom
Dnr KS/2021:14, KS/2019:210, KS/2019:213, KS/2019:631, KS/2020:252,

KS/2021:414,KS/2021:247,KS/2021:273,KS/2021:101
Sammanfattning av ärendet
KS/2019:210 - Rapportering/anmälan enligt Lex Sarah 2019
- Brogården, Björkhagen (avslutat ärende)

KS/2019:213 - Rapportering/anmälan enligt Lex Sarah 2019
- Brogården, Lönnebo (avslutat ärende)

KS/2019:631 - Rapportering/anmälan enligt Lex Sarah 2019
- Individstöd (avslutat ärende)
KS/2020:252 - Rapportering/anmälan enligt Lex Sarah 2020
- Skogsgläntan (avslutat ärende)

KS/2021:101 - Protokoll från möte 22 oktober
- Fryksdalens samordningsförbund

KS/2021:414 - Ansökan om vård enligt LVU § 2
- Kammarrätten avslår vårdnadshavarens överklagan
KS/2021:247 - Andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt
kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2022 - information om
andelstal

KS/2021:273 - Rapport till Inspektionen för vård och omsorg, om ej
verkställda beslut kvartal 3 2021

Justerare

Utdragsbestyrkare

