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§ 36

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2020/23.70

Ärenden för kännedom
- Redovisning av lediga platser resp kö till särskilt boende
- Information om tillsyn med anledning av covid-19, underrättelse från IVO
- Förlängning av avtal med Förenade Care AB avseende drift av Kvarnåsen
och Solgården
- Åtgärder för att minska smittspridning på äldreboende
- Fråga från FUB
- Installation av fiber i lägenheter, ÅBAB
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen om ärenden för
kännedom.
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§ 37

Redovisning delegationsbeslut
Delegeringsbeslut redovisas för stöd och omsorgsnämnden:
- Beslut om avgifter hemtjänst, särskilt boende m m 2020-05-01 2020-05-31
- Beviljade försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, 2020-05-01 2020-05-31
- Socialpsykiatri, LSS, daglig verksamhet, kontaktperson, 2020-05-01 –
2020-05-31
Arbetsutskottets protokoll 2020-05-06, 2020-05-20
Beslutsunderlag
Pärmredovisning
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 38

Redovisning av ordförandebeslut
Ordförande Rolf Emanuelsson informerar muntligt om tagna
ordförandebeslut:
- Ändring i vård, från SIS-boende till § 27-vård
- Beslut enligt lagen om vård av unga, överflyttning till annan kommun
- Beviljat försörjningsstöd för vårdnadshavare under utredningstid
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2020/26.70

Tertialrapport 2020
Stöd och omsorgsnämnden visar en avvikelse på -1.379 tkr i årsprognosen.
Det är en försämring med 1.379 tkr från föregående prognos. Underskottet
beror främst på det ökade trycket på ekonomiskt bistånd, vilket resulterat i
en extra tjänst hos IFO.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-05-20 § 80
Tjänsteskrivelse 2020-05-13
Tertialrapport 2020, 2020-05-13
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Tertialrapport 2020 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2020/28.70

Tillägg i investeringsbudget, begäran till KS
Kommunens särskilda boende Kvarnåsen och Solgården drivs sen en längre
tid på entreprenad. Den utrustning som finns på boendena i form av möbler,
porslin, miljöbelysning och gardiner är sparsamt utbytt, och behov av flera
stora inköp finns, samt ett helhetsgrepp för att fräscha upp inomhusmiljön på
de båda boendena.
Behovet har kommunicerats ett flertal tillfällen på stöd och omsorgsnämnden. Vid budgetberedningen 13 maj påtalade stöd och omsorgs
arbetsutskott att behovet av uppfräschning på kommunens boende bör tas i
beaktande. I budget finns avsatt 800 tkr för att kunna påbörja processen
under 2021.
Ska ett större grepp tas i frågan som behövs ytterligare 1,7 miljoner kr.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-05-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-30 § 92
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av kommunstyrelsens beslut att
verksamhetschef för stöd och omsorg och upphandlingsstrategen får i
uppdrag att upphandla utrustning för inomhusmiljön, sängbord, textilier,
armaturer och porslin, i syfte att öka trivseln för kommunens äldre som bor
på särskilt boende.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, upphandlingsstrateg
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2019/111.70

Yttrande över Medborgarförslag gällande samarbete
med privata aktörer
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande samarbete med
privata aktörer inom stöd och omsorg.
Stöd och omsorgsnämnden ska lämna ett yttrande över förslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-05-20 § 81
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande 2020-05-15
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden antar följande yttrande:
Samarbete med privata aktörer inom kommunen sker i enighet med de lagar
och förordningar kommunen har att rätta sig efter. Kommunen har alltid
yttersta ansvaret för att kommuninnevånaren får de insatser den har rätt till.
Att anställa personal och låta dem jobba åt annan verksamhet, det vill säga
annan juridisk person är inte lagmässigt genomförbart.
Beslutet skickas till
KS, Verksamhetschef Stöd och omsorg
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SN 2020/16.70

Dnr SN 2020/25.70

Yttrande över motion, höjd Hab-ersättning
Stöd och omsorgsnämnden ska avge ett yttrande över motion med förslag att
Hab-ersättningen för brukare inom Daglig verksamhet höjs.
Kostnader för Hab- ersättningen i Årjängs kommun ser ut på följande sätt;
Utbetald Hab-ersättning för januari och februari 2020 med en
dagsersättning på 36:- för en heldag är ca 40 tkr totalt.
Beräknad årskostnad = ca 240-250 tkr
Skulle ersättningen höjas i enighet med yrkandet till 75:- för heldag, så blir
den beräknade årskostnaden ca 500 tkr. Kommunen har sökt och fått beviljat
statsbidrag på 323 tkr. Detta betalas ut i två omgångar till brukarna, (juni
och december), vilket betyder ca 9 tkr per person i tillägg under ett år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-05-20 § 82
Tjänsteskrivelse, förslag till yttrande 2020-05-15
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden beslutar att föreslå:
Motionen om en höjning av hab-ersättningen till 75 kr/dag from 1 september
2020 bifalls. Finansiering ska ske genom statsbidrag, så länge detta utgår.
Inför 2021 kommer Stöd och omsorgsnämnden att ansöka om utökad
ram med motsvarande summa.
Beslutet skickas till
KS, Verksamhetschef stöd och omsorg
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2020/23.70

Aktuellt läge, covid-19
Verksamhetschef Jessica Bergman informerar om aktuellt läge beträffande
pandemins spridning, smittskydd m m i maj och juni 2020:
- Verksamhetsledningen har regelbunden samverkan inom länet, på
socialchefs- och MAS-nivå, samt med andra myndigheter, smittskydd, m.m.
samt även regelbundet med kommunens ledningsgrupp.
- Verksamheterna inventerar skyddsutrustning regelbundet varje vecka,
förråd finns för fyra månader framöver. All vårdpersonal använder visir vid
kontakter närmare än 2 meter. Extra arbetskläder har köpts in till alla vård
och omsorgsanställda.
- Priogrupp arbetar hela tiden med fördelning av korttids- och vårdplatser.
- Förenade Care ansöker hos IVO om utökat tillstånd till att bedriva korttid/växelvård, för att samarbete och beredskap ska fungera så bra som möjligt.
- I nuläget inga smittade bland vårdtagare i kommunens omsorg, men risk
finns att patienter som vårdats inom slutenvården för in smittämnen under
sommaren, därför naturligtvis viktigt att alla hygienrutiner följs med största
noggrannhet.
- Besöksförbund som råder inom särskilt boende respekteras, möjlighet till
besök av anhöriga till Kvarnåsen och Solgården har anordnats utomhus, samt
möjligheter finns att använda digital kontakt med anhöriga via skype.
- Tidigare under våren har Årjängs kommun, i likhet med många andra
kommuner, tagit beslut om att bistånd vid tillfällig vistelse i annan kommun
med hemtjänst inte beviljas. Beslutet ska underlätta en ansträngd situation i
hemtjänsten under sommaren.
- Bemanningen under sommaren är skör, men om inte pandemin slår till mitt
i semesterperioden så är bedömningen att den är tillräcklig.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden godkänner lämnad information.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2020/23.70

Verksamhetschefen informerar, övrigt
Verksamhetschef Jessica Bergman informerar från stöd och omsorgsnämndens verksamhet;
- Semesterplaneringen är klar för sommaren. Utbildning av reservpersonal
inom hemtjänst har nyligen genomförts. Personalsituationen ser bra ut,
endast tjänst som nattsjuksköterska behöver köpas inför sommarperioden.
- Flera personer som har gått på försörjningsstöd har nu övergått till
sysselsättning via AMI, Arbetsmarknad och Integration, utslussning i arbete/
praktikplatser.
- Nämnden efterfrågar information om åtgärder som görs för att möta de
ökade kostnaderna inom stöd och omsorg för försörjningsstöd.
Verksamhetschefen svarar att det är tidigt att besvara den frågan,
information kommer att lämnas efter semesterperioden i den ordinarie
månadsrapporteringen.
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

Dnr SN 2018/76.70

Ändring i stöd och omsorgsnämndens delegationsordning punkt 2.3.57
Det är i nuläget endast 1:e socialsekreterare eller ifo-chef som kan fatta
beslut om att utredning gällande barn inte ska inledas. Det är sårbart att så få
personer har den behörigheten, och för att kunna jobba mer rättssäkert
föreslår nu verksamheten att en socialsekreterare kan utses med
samordningsansvar, som också den har delegerat att besluta om att utredning
ej ska inledas, eller att inledd utredning ska läggas ned.
Ett tillägg görs i delegationsordningen för stöd och omsorgsnämnden,
punkt 2.3.57 gällande:
Beslut om att utredning inte ska inledas el att inledd utredning ska läggas
ned (barn o vuxna) enligt 11kap 2§SoL.
-1:e socialsekreterare, delegat utökas till
-Socialsekreterare med samordningsansvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-03
Delegationsordning för stöd och omsorg
Stöd och omsorgsnämndens beslut
Även socialsekreterare med samordningsansvar läggs till i delegationsordningen, punkt 2.3.57, vad gäller beslut om att inte inleda utredning på
barn, eller att inledd utredning ska läggas ned.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, IFO-chef

Justerandes sign

12 (13)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stöd och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

SN 2020/16.70

§ 46

Övrig fråga
Ersättaren Anna-Lena Knutsson (L), ställer frågan om hur Årjängs kommun
informerar allmänheten om möjligheten att vända sig till Patientnämnden vid
missnöje med vården.
Verksamhetschef Jessica Bergman besvarar frågan, att information om hur
man vänder sig till Patientnämnden finns på kommunens hemsida.
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