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SN 2020/14.70

Dnr SN 2020/23.70

Ärenden för kännedom
Stöd och omsorgsnämnden tar del av följande ärenden för kännedom:
- Information från organisationen Personligt ombud Värmland
- Information, frågor från Sveriges Radio gällande om hemtjänstens tillgång
till skyddsutrustning
- Annons i Nordmarksbygden, Utdelning ur fonder
- Information om 2021-2023 års budgetarbete, Stöd och omsorg har möte
med KS 13 maj kl 11.00
- Redovisning av lediga platser och kö till särskilt boende per 2020-04-01
- Värmlandstrafik, tillfällig justering av reglering trafikkostnader inom
färdtjänst med anledning av Coronakrisen.
- Årjängs Nät , fiberanslutning till hyresgäster på Prästgårdsområdet
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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§ 17

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst, särskilt boende m m 2020-02-29 2020-03-01
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2020-03-01 2020-03-31
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson, 2020-03-01 –
2020-03-31
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-18
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 18

Information från verksamhetschef
Verksamhetschefen, Jessica Bergman, lämnar aktuell information om läget
inom stöd och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Just nu påverkas verksamheten av det rådande läget på grund av
Coronakrisen, som påverkat bl a personalsituationen. Åtgärder och kostnader
som vidtagits, särskilt inom hemtjänsten, ska förhoppningsvis kunna
återsökas från staten.
Verksamheten följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten,
länsstyrelsen m fl myndigheter.
Ingen smittspridning har hittills konstaterats, men bevakning av läget sker
och stäms av varje vecka. Besöksförbud råder på kommunens särskilda
boenden. Ingen intagning av nya boende på särskilt boende, i fall platserna
kan behövas som korttidplatser.
Pandemiplanen är aktiverad och ordinarie verksamhet pågår, enligt ordinarie
hygienrutiner.
Skyddsutrustning finns som klarar två veckor.
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Dnr SN 2018/62.72

Information - Upphandling särskilt boende
Stöd och omsorgsnämnden beslutade i november 2018 att gå ut i ny
upphandling av kommunens särskilda boenden. Enligt gällande
delegationsordning (punkten 1.4.1) är genomförandet av upphandling, inom
nämndens budgetram, att betrakta som verkställighets beslut vilket
genomförs av verksamheten utan delegation.
I den här upphandlingen har stöd- och omsorgsnämnden valt att fatta beslut
om att upphandlingen ska genomföras. Beslutet faller inom ramen för 6 kap
37 § p. 1 kommunal-lagen (2017:725). Själva genomförandet av
upphandlingen är att betrakta som verkställighet.
Enligt den politiska överenskommelse som finns fick även förvaltningen för
stöd och omsorg i uppdrag att räkna fram ett dolt takpris (budgetram för
upphandlingen) som verksamhetschefens skulle förhålla sig till i
utvärderingen av anbuden.
Alla inkomna anbud har nu utvärderats. De som presenterade billigaste pris
diskvalificerades utifrån att de inte uppfyllde ett av skallkraven. Det företag
som tilldelades uppdraget är Norlandia Care. Från att tilldelning skett till
dess att det ska skrivas avtal ska det gå 10 dagar för eventuella
överklaganden. Attendo har överklagat, vilket innebär att kommunen inte
kommer kunna teckna avtal med ny entreprenör förrän rättsprocessen är klar.
Utvärdering av inkomna anbud har skett, samt även kompletterande intervju
med Norlandia Care. Utifrån de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget är
Norlandia Care det företag som svarat bäst mot beskrivna behov och tilldelas
därmed uppdrag.
Förlängning av nuvarande avtal behöver göras med ytterligare 3 månader.
Beslutsunderlag
Stöd o omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-04-26 § 49
Stöd o omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-11-01 § 130
Stöd o omsorgsnämnden 2018-11-15 § 102
Stöd o omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-22 § 117
Stöd o omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-10-28 § 168
Stöd o omsorgsnämnden 2019-11-14 § 97
Stöd o omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-19 § 24

Forts.
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§ 19 forts.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner informationen gällande tilldelning
drift av särskilda boenden i Årjängs kommun.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
KS för kännedom
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§ 20

Information från ordföranden, delegation m m
Ordföranden i stöd och omsorgsnämnden, Rolf Emanuelsson, lämnar
information om omedelbara ordförandebeslut m m. under aktuell period.
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Dnr SN 2020/26.70

Ekonomirapport, stöd och omsorgsnämnden - februari
Stöd- och omsorgsnämnden visar på en årsprognos på +/- 0 tkr. Avvikelser
finns inom verksamhetsområdena;
-Vård och omsorg SoL - 250 tkr
-Funktionsstöd SoL, LSS, SFB + 250 tkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Ekonomirapport februari, dat. 2020-03-11
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Ekonomirapport för stöd och omsorgsnämnden, februari godkänns.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Dnr SN 2020/44.70

Barnbokslut - stöd och omsorgsnämnden
Förvaltningen föreslår att Barnbokslut 2019 antas.
Beslutsunderlag
Dokument Barnbokslut 2019
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Dokumentet Barnbokslut 2019 antas.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Dnr SN 2020/36.70

Rekommendation om överenskommelse samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården m.m.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde
den 13 december 2019 beslutat att godkänna överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin, att rekommendera samtliga regioner och kommuner att anta
överenskommelsen samt att informera regioner och kommuner om beslutet.
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade
Samverkansreglerna. Dessa reviderades för sex år sedan och behöver nu
moderniseras och uppdateras till dagens kontext.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas
upp och bestå av två delar, en gemensamt överenskommen policy och en
bilaga med specificerade samverkanssituationer. Parter är Sveriges
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech
och Swedish Labtech.
Kärnan i samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag.
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har beaktats och är inte aktuellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-11
Meddelande från SKR styrelse nr 18/2019
Överenskommelse om samverkansregler
Specifikation av samverkanssituationer
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner och antar Rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin, fr.o.m. 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Verksamhetschef
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Dnr SN 2020/45.72

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS2010:659) har varje vårdgivare
dokumentationsskyldighet när det gäller patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår samt vilka åtgärder som vidtagits.
Verksamheten skriver även årligen en kvalitetsberättelse. Båda redovisas i
ett och samma dokument.
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande, är inte aktuellt med några
åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-26
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner upprättad Patientsäkerhets- och
kvalitetsberättelse för 2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, SAS, MAS
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Dnr SN 2020/52.72

Omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i
Årjängs kommun
Enligt 2 a kapitlet 6 § socialtjänstlagen är en kommun där en enskild vistas
tillfälligt skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut om
bistånd. Bestämmelsen är i grunden, och under normala omständigheter, en
positiv rättighet till rörlighet inom Sverige även för personer som har behov
av bistånd.
Årjängs kommun tar varje år emot ett antal besökare med behov av
hemtjänst från andra kommuner som önskar spendera tid, framförallt under
sommaren i kommunen.
Vanliga år finns det möjlighet, om än med ansträngning med anledning av
rekryteringsläget, för Årjängs kommun att klara de tillfälliga äldre besökarna
och erbjuda dessa den hemtjänst de behöver. Detta år, när Covid-19 sprider
sig över världen, är dock inget vanligt år.
Ledningsgruppen för stöd och omsorg i Årjängs kommun bedömer att
kommunen under Coronavirusets aktiva fas inte kommer ha tillräckligt med
personal för att ge hemtjänst till de tillfälliga besökare som förväntas komma
till Årjängs kommun. Personal som finns till förfogande bör prioriteras för
att lösa situationer och behov för de personer som är folkbokförda i
kommunen. Stöd och omsorg vill även uppmärksamma den uppmaning som
folkhälsomyndigheten har gett om att dämpa risken för smittspridning
genom att undvika icke nödvändiga resor.
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse 2020-04-07
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att biståndsbedömda insatser för
tillfälliga vistelser i Årjängs kommun ej beviljas under perioden 2020-04-08
till och med 2020-09-01.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Stöd och omsorg
Sveriges kommuner och Regioner (SKR)
Samtliga kommuner
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Dnr SN 2018/76.70

Delegationsordning stöd och omsorgsnämndenundantag från tillfälligt besöksförbud på kommunens
äldreboenden
Regeringen har beslutat att besöksförbud ska gälla på alla äldreboenden.
Besöksförbudet gäller från 1 april till och med 30 juni 2020. Syftet är att
förhindra spridning av covid-19.
Verksamhetsansvarig får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet
mot besök, men bara om det finns särskilda omständigheter som motiverar
ett undantag, och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten.
Beslut om undantag ska tas med hänsyn till Folkhälsomyndighetens samlade
information. Verksamhetsansvarig utifrån SKR:s tolkning är stöd- och
omsorgsnämnden. Nämnden kan delegera beslut om undantag för
besöksförbud till verksamhetschef för stöd- och omsorg.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-04-08
Nuvarande delegationsordning
Undantag från det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boenden för äldre
kommer att behöva lämnas. Det kan handla om vård i livets slutskede där
snabba beslut om undantag för besöksförbudet behöver ske så nära
verksamheten som möjligt. Det kan även handla om in- och utflytt från ett
äldreboende.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd- och omsorgsnämndens delegationsordning kompletteras med följande
delegationsrätt inom verksamhetsområde stöd- och omsorg:
- 2.7.1.16 Beslut om undantag från tillfälligt besöksförbud i särskilda
boendeformer för äldre. Delegat verksamhetschef stöd- och omsorg.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, kommunjurist
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