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Krisledningsnämnd
KN § 11

Ärende KN 2020/5

Begränsning av tillfällig insats enligt socialtjänstlagen
2 kap 6 § hemtjänst
Beslut
Krisledningsnämnden kan inte garantera att personer som tillfälligt vistas i
Vansbro kommun får hemtjänstinsatser verkställda efter begäran från
bosättningskommunen enligt 2 kap 6§ socialtjänstlagen med anledning av
covid-19pandemin.
Beslutet gäller tills vidare och omprövas i samband med att
Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.
Ärendet
Enligt socialtjänstlagen har den som bor i en kommun rätt att ansöka om
hemtjänst i en annan kommun som man tillfälligt vill besöka.
Vistelsekommunens skyldighet regleras i Socialtjänstlagen 2 kap. 6 §. Detta
innebär normalt en påfrestning för vistelsekommunen, men kan också
förväntas bli betydligt svårare med anledning av nuvarande extraordinära
händelse.
Vård- och omsorgsverksamhet berörs i mycket större utsträckning vid en
allmän smittspridning. Socialtjänsten befinner sig i ett ansträngt läge
gällande personalsituation och verksamhetsprioriteringar samtidigt som
behovet av insatser från socialtjänsten, främst hemtjänst och den
kommunala hälso- och sjukvården, ökar.
Detta innebär att personer med tillfällig vistelse i kommunen inte kommer
att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten.
Förslag
Ordförandens förslag:
Krisledningsnämnden kan inte garantera att personer som tillfälligt vistas i
Vansbro kommun får hemtjänstinsatser verkställda efter begäran från
bosättningskommunen enligt 2 kap 6§ socialtjänstlagen med anledning av
covid-19pandemin.
Beslutet gäller tills vidare och omprövas i samband med att
Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-04-21

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Krisledningsnämnd
KN § 12

Ärende KN 2020/6

Tillfällig utökning av korttidsplatser med anledning av
covid-19 pandemi
Beslut
1. Förvaltningen ges rätten att inrätta upp till sex platser för korttidsboende
för personer som av läkare bedöms utskrivningsklar från slutenvård med
anledning av covid-19 influensa.
2. Uppföljning av antal inrättade platser redovisas till kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden en gång per månad.
3. Nytt ställningstagande angående tillfällig utökning av korttidsplatser
fattas av krisledningsnämnden när behovet uppstår eller upphör.
Ärendet
Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har Region Dalarna
informerat kommunernas socialchefer att vårdbehovet för personer med
covid-19 ökar och kommer att nå sin kulmen inom fyra – sex veckor.
Kommunen behöver därför förbereda sig på att snabbt kunna erbjuda vård
och omsorg för ett kraftigt ökat antal patienter som är utskrivningsklara.
Alternativet till att vårda dessa patienter i hemmen är utökat antal
kommunala korttidsplatser.
Förslag
Ordförandens förslag:
1. Förvaltningen ges rätten att inrätta upp till sex platser för korttidsboende
för personer som av läkare bedöms utskrivningsklar från slutenvård med
anledning av covid-19 influensa.
2. Uppföljning av antal inrättade platser redovisas till kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden en gång per månad.
3. Nytt ställningstagande angående tillfällig utökning av korttidsplatser
fattas av krisledningsnämnden när behovet uppstår eller upphör.
Torsten Larsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-04-21

Justerande

Utdragsbestyrkande

