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Redovisning av avvikelser 1:a halvåret 2018, Förenade
Care
Louise Malmeström och Ulf Kollberg, Förenade Care, redovisar avvikelser
från 1:a halvåret 2018 i Förenade Cares verksamhet särskilt boende,
Kvarnåsen och Solgården.
Ledamoten Kerstin Andersson ställer en fråga om kontinuitet och
uppföljning av ordinerad fysisk rehabilitering och annan träning samt hur
kontakter med psykiatrisk vård upprätthålls, för vårdtagare i särskilda
boenden.
Förenade Care ska återrapportera hur dessa kontakter fullföljs inom
boendena.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Uppföljning av ordinerad fysisk aktivitet och psykiatrisk vård kommer att
redovisas vid senare tillfälle.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
Chef Förenade Care

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Ärenden för kännedom
-Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader,
2:a kv 2018.
-Information med anledning av höga vädertemperaturer, rapport till
Socialstyrelsen.
-Svar till anhörig/brukare gällande värmen på Kvarnåsen.
-Information om synpunkter och klagomålshantering - ”Inte nöjd med
vården”.
-Minnesanteckningar Samordningsförbundet Finsam Värmland/Dal.
-Kf § 89 2018-06-18, Äskande om medel för ombyggnation av lokaler för
daglig verksamhet.
-Kf § 102 2018-06-18, Revisorernas granskning av samverkan kring
missbruksvård.
-Kf § 103 2018-06-18, svar på motion om att möta framtidens utmaningar
inom kommunens äldreomsorg.
-Protokoll från Lokal samverkan 2018-08-22.
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
-

Beslut om avgifter hemtjänst m m 2018-06-13 - 2018-08-30

-

Beviljade försörjningsstöd -

-

Socialpsykiatri 2018-06-01 - 2018-08-31

-

LSS 2018-06-01 - 2018-08-31

Arbetsutskottets protokoll 2018-08-23
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2018/25.70

Budget 2019-2021 stöd- och omsorgsnämnden
I ramtilldelningen har nämnden fått kompensation för ökning av löner och
priser baserat på förväntad ökning av KPI med 1,8% och löneutveckling
2,7%.
Det har gjorts ett flertal justeringar bl.a. för fiber, ekonomiskt bistånd,
kapitaltjänstkostnader och lönesatsning. Effektiviseringsmålet 2019-2020
utgör 0,54 % av budgetramen. Det har tillkommit ytterligare
effektiviseringsmål på 0,9% av budgetramen 2019-2021.
Nämnden har fått kompensation för hyra Clarabo och en ramförstärkning på
3 721 tkr bl.a. för att behålla dagverksamheten Oasen, samt personal inom
hemtjänst som tidigare finansierats av statsbidrag.
Stöd- och omsorgsnämnden har en budget i balans 2019. År 2020-2021 har
nämnden ett sparbeting som utgörs av effektiviseringsmålen.
Investeringsbudget 2019-2021:

2019

2020

2021

175

175

175

Tillsyn via kamera

50

50

50

Digital signering personl. assistans

125

125

125

IT-program/procapita

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-23 § 78
Tjänsteskrivelse 2018-08-16
Budget 2019, stöd och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner budget 2019-2021.
Beslutet skickas till
Ekonomiavd, verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsordning stöd och omsorgsnämnden
Inför varje ny mandatperiod ska verksamheten se över nämndens
delegationsordning.
Delegering av beslutanderätt innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende
eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon som blir delegat och därmed
träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av en delegat ses därmed som ett
nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Syftet med att delegera beslutanderätten är att avlasta nämnden
från rutinärenden så att den kommunala förvaltningen blir effektivare och
handläggningen snabbare.
En viktig förändring som gjorts är rätten till att ingå och underteckna avtal
som föreslås delegeras till verksamhetschefen.
En ytterligare förändring som gjorts utifrån den tidigare
delegationsordningen är att integrationssamordnare delegerats beslutanderätt
i följande punkter: 2.3.24 och 2.3.26 – 29 (socialtjänstlagen) samt 2.6.1 – 2
och 2.6.4 (föräldrabalken). Integrationssamordnaren är anställd av
arbetsmarknads- och integrationsenheten (under kommunstyrelsen) men
handlägger även ärenden som innefattar myndighetsutövning under stöd- och
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-23 § 81
Tjänsteskrivelse 2018-06-01
Delegationsordning för stöd och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämndens delegationsordning antas.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, nämndsekreterare, områdeschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2018/22.70

Månadsredovisning från verksamheterna
Områdesansvariga inom Stöd och omsorg har lämnat en skriftlig
månadsredovisning från sina respektive områden; Hemtjänst, LSS, HSL,
HVB-hem och Individ- och familjeomsorgen, för juni-juli månad 2018.
Beslutsunderlag
Månadsredovisningar juni-juli
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning från Patientnämnden 2017
Patientnämnden har under året fått in 1140 ärenden. Ärenden som beskriver
patientens upplevelse i mötet med vården.
För att bidra till landstingets kvalitets och patientsäkerhetsarbete
sammanträder chefsläkare, anmälningsansvariga, och patientnämndens
handläggare fortsatt en gång per månad.
Under 2017 har patientnämnden uppmärksammat att antal ärenden fortsätter
öka, synpunkter från män står för merparten av ökningen, totalt sett är det
ärenden som berör organisation och tillgänglighet som ökar mest.
Nämnden har haft fem protokollförda sammanträden under året, samtliga
med besök från olika verksamhetsområden.
Synpunkter till kommunal vård uppgick till tolv ärenden under 2017.
Klagomål som främst berör kommunikation och omvårdnad. Det är främst
kommunernas medicinskt ansvariga sköterskor (MAS) som har kontakt med
patientnämnden och avger yttranden.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017/Patientnämnden
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner patientnämndens årsredovisning
2017 och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Patientnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avveckling av EKB
Verksamhetschef Jessica Bergman redogör för avveckling av EKB, samt
hantering av fortsatt boende för ensamkommande barn.
Den nya gymnasielagen innebär att de ungdomar som fått avvisningsbeslut
ändå har rätt att stanna i kommunen och avsluta sin utbildning. Kravet är att
man har påbörjat en gymnasieutbildning och har en studieplan.
De ungdomar som skrivs ut från boendet vid 18-årsdagen riskerar att bli
bostadslösa. 6 ungdomar har därför fått tillfällig bostad i Clarabo
2/Silbodalshemmet, som tidigare stått tomt. Deras boendekostnad kan
kommunen sedan återsöka från Migrationsverket. Några har ordnat
boende själva hos släkt och vänner.
Ett avvisningsbeslut från Migrationsverket innebär dessutom
att personnumret blir ogiltigt, och är man anställd kan arbetsgivaren
inte betala ut någon lön.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
-Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
-Verksamhetschefen får i uppdrag att påbörja MBL-förhandlingar om
avveckling av EKB.
-Stöd och omsorgsnämnden godkänner lösningen av situationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2018/23.72

Kö till särskilt boende
Stöd och omsorgsnämnden beslutade 2018-06-14 §70 att fortsätta diskutera
situationen angående kön till särskilt boende.
Verksamhetschef Jessica Bergman redogör för aktuell situation, kön har ökat
men det är individens behov som ska styra bedömningen. Biståndsenheten
ser över sitt arbetssätt, ser över delegationsordning och arbetar med
bedömningarna i grupp.
En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till Stöd- och
omsorgsnämnden. Uppgifterna avser situationen 180830:
Lediga platser
-

Kvarnåsen – inga lediga platser

-

Solgården – inga lediga platser.

-

Demensavdelningarna – inga lediga platser.

-

Korttid – 5 lediga platser.

Kö till särskilt boende
-

Kö till somatiskt boende: 10 personer, varav 2 befinner sig på korttid.

Den person som för närvarande har väntat längst fick beslut om
särskilt boende 180419.
-

3 personer har väntat mer än 3 månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-08-30
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Verksamhetschefen har fått i uppdrag att analysera behovet av platser i
särskilt boende och fortsätter påbörjad genomgång av biståndsbedömningens
rutiner, handlingsprogram och arbetssätt. Därefter lämnas en återrapport.
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, 2:a kv 2018
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till IVO,
Inspektionen för vård och omsorg.
Stöd och omsorgsnämnden ska till fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2018 har verksamheten Stöd och omsorg i Årjängs
kommun gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
-Ett beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade,
LSS, och sex beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL. Beslutet avser insatsen
kontaktperson, där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig
personal/uppdragstagare.
-Fyra beslut avser permanent bostad enl 5 kam 5§ SoL, Särskilt boende,
som tackat nej till erbjuden bostad. Två beslut avser permanent bostad,
särskilt boende, där det saknas ledig bostad.
Informationen har rapporterats till IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-08-28
Stöd- och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att verksamheten har
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader; ett beslut enligt LSS
och sex beslut enligt SoL.
Beslutet skickas till
Kf
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