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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2017-12-Il Sid. 173

Plats och tid Stora sammantrijdesrummet, Kommunhuset den 11 december 2017 kl. 09.00-13:15

Beslutande Helena Norrby (C), ordf
Pernilla Danielsson (M)
Angelique Nyström (L)
Roger lngvarsson (5)
Kerstin Delfalk (5)

Övriga deltagare Christer Jansson, enhetschef individ och familjeomsorgen § 219-224
Maria Dillner, chef för sektor vård och omsorg
Christine Larsson, biträdande kommunsekrelerare

Utses att justera: Roger Ingvarsson (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen måndagen den 11/12 kl. 13:00

Underskrifter: - Paragrafer
Sekreterare § 219- 221 Sekretess

Christine Larsson § 222-234

Ordföranden
Helena Norrby

Justerande
Roger lngvarsson

Delegationsbeslut: § 220. Underrätielse och begäran av handlingar, dnr: 8.2-38993/2017-3,
Delegaiionsbeslut A20

§ 22!, Underrättelse och begäran av handlingar, dnr: 8.2-38993/2017-5,
Delegationsbeslut A20

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 222

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut som är tagna inom utskottets verksamhet kommer att finnas tillgängliga på
sammanträdet rör ledamöterna att granska.

Ordföranden föredrar ärendet.

Enhetschefen för individ och familjeomsorgen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Kerstin Delfalk (S). Angelique Nyström (L), Pernilla
Danielsson (M).

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 223 2017.2017.1452.700

Riktlinjer Missbruk- Handläggning och insatser enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall

Vård- och omsorgssektorn arbetar med framtagande av ett kvalitetsledningssystem för
socialtjänsten. En del av detta arbete innebär en genomgång av befintliga rutiner och riktlinjer. Ett
förslag till riktlinjer gällande Missbruk- Handläggning och insatser enligt Socialtjänstlagen och
Lagen om vård av missbruk i vissa fall har arbetats fram. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C) Kerstin Delfalk (5), Roger Ingvarsson (5), Angelique
Nyström (L).

Helena Norrby anför att från och med den 1januari ändras Socialtjänstlagen så att Socialnämnden
har skyldighet att arbeta förebyggande eller tillhandahålla behandling för spelmissbruk.

Helena Norrby yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ändra skrivningen i punkt 1.1 Med
missbruk utses enligt socialtjänsilagen missbruk at’ alkohol, narkotika och andra
beroendeframkallande medel. Socialnämnden har inte skyldighet att arleta förebyggande eller
tillhandahålla behandling för spelmissbnik. Detsamma gäller andra förmer av
beroendeprobleniatik såsom sex,nissbruk, ,natmissbruk, shoppingnussbnik etc. Den nya
skrivningen ska vara Med ,nissbnik avses enligt socialtjänstlagen nussbnrk av alkohol, narkotika
och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden har skyldighet att arbeta förebyggande
eller tillhandahålla behandling för spebnisshruk. Det gäller inte andra former ai’
beroendeproble,natik såsom sexmissbruk, ,nat,nissbnrk, shoppbigmissbruk etc. att föreslå
kommunstyrelsen att anta upprättade riktlinjer gällande Missbruk- Handläggning och insatser
enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall, LVM.

Angelique Nyström (L) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet
att ge förvaltningen i uppdrag att ändra skdvningen i punkt 1. lMed missbruk avses enligt
socialtjäzstlagei ,nissbruk al’ alkohol, narkotika och andra beroendefranikallande ,nedel.
Socialnä..nnden har inte sk—yldighet att arbeta förebyggande eller tillhandahålla behandling får
spelmissbruk. Detsamma gäller andra former al’ beroendeprohlematik säsom sexmissbrzrk,
,natmissbntk.shoppingnussbruk etc. Den nya skrivningen ska vara Med missbruk avses enligt
socialtjänstlagen ndssbrirk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.
Socialnämnden har skyldighet att arbeta förebyggande eller tillhandahålla behandling för

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 223 forts.

spel,nissbnik. Det gäller inte andra former av beroendeprobleinarik såsom sexnnssbruk,

,naunisshn,k, shoppingniissbnk etc.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

act anta upprättade riktlinjer gällande Missbruk- Handläggning och insatser enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbruk i vissa fall, LVM

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 224 2017.1453.700

Extra ekonomiskt bistånd till barnfamiljer i samband med jul, så
kallad “Julpeng”

Vård- och omsorgsutskottet beslutade i december 2011 att barnfamiljer som uppburit
försörjningsstöd, under minst 6 månader, skulle få ett extra ekonomiskt en så kallad “Julpeng”.
Beloppen har varit oförändrat sedan 2011 och det finns ett behov av att justera ersättningsnivån.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Kerstin Delfalk (S), Angelique Nyström (L), Pernilla
Danielsson (M).

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunstyrelsen att höja beloppet till 448 kr per barn vid
stadigvarande boende hos ena föräldern. Vid växelvis boende reduceras beloppet till 224 kr per
barn i samband med jul uppburit försörjningsstöd under minst 6 månader. Barnet ska inte vara
äldre än 15 år, att reglera beloppet årligen med 1 % av prisbasbeloppet tills annat beslut fattas, att
finansiering sker inom ram., att ärendet direktjusteras.

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att höja beloppet till 448 kr per barn vid stadigvarande boende hos ena föräldern. Vid växelvis
boende reduceras beloppet till 224 kr per barn i samband med jul uppbudt försörjningsstöd under
minst 6 månader. Barnet ska inte vara äldre än 15 år.

reglera beloppet årligen med 1 % av prisbasbeloppet tills annat beslut fattas

att finansiering sker inom ram

att ärendet direktjusteras

Sammanträdet ajourneras.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas.

§ 225

Sektorchefen informerar

Sektorchefen för vård och omsorg ger utskottet aktuell information om bland annat uppskrivning
av 1 8-åringar och samverkansavtal kommunpolis.

Sektorchefen informerar om tilinyktringsenheten (TNE)— aktuell först andra halvåret 2018.

fF0
Nyjämställdhetsmyndighet 1januari2018 i Göteborg. Myndigheten ska arbeta med uppföljning,
analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå dejämställdhetspolitiska målen samt bidra till
en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av
jämställdhetspolitiken

Behörighebreglering (SKL), socialsekreterare
Kartläggning i augusti/september 2017. Nationellt fanns vid kartläggningen ca 700
socialsekreterare och 100 chefen arbetsledare saknar socionomexamen. Krav på
socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen.

Äldreomsorgen

Nationell kvalitetsplan rör äldreomsorgen (SKE)
Långsiktig plan 2019—2034
Föreslår nya utredningar och regeringsuppdrag 1449 sidor
Bereds nu på socialdepartementet, troligen ingen ny proposition före valet
Ny utredning ang. legitimation för undersköterskor alt. Skyddad titel. Klar 30 april 2019

Förenklad biståndsbedömning och ny särskild boendeform (SKE)
Förslag ang. förenklad biståndsbedömning för hemtjänst, larm. Kontidsboende och rådgivning.
En möjlighet men inte en skyldighet för kommunen. Ny form för särskilt hoende för personer
med mindre behov

Förslag till föreskrift från Arbetsmiljöverket om arbetskläder i omsorg (SKE)
Bygger pfi Socialstyrelsens hygienföreskrifter. Arbetsgivaren ska stå för kostnaderna för tvätt
m.m. Remisshehandlad under hösten. lkraftträdande 2018

Funktionsnedsättning

Förslag till ök mellan staten och SKE om insatser inom psykisk hälsa 2018 (SKE)
Vidgade satsningar förstärkning med 650 miljoner 2018. Många satsningar på barn och unga,
brukarsamverkan, förstärkning inom primärvården unga och vuxna, strukturer för
kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Kommunens utvecklingsarbete samt fortsatt

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 225 forts.

analysarbete och handlingspianer 350 Mkr, Ungdomsmottagningar arbete med psykisk hälsa 130
Mkr

Personlig assistans. Vad innebär den senaste domen (SKL)
Det senaste meddelandet från F-kassan (27/10), baserat på den senaste HFD-domen leder till
kostnadsökningar för kommunerna och minskade kostnader för F-kassan, F-kassan menar att det
finns andra former av stöd förutom transporter som inte är kvalificerade. Stöd där assistenten inte
gör något, utan endast finns till hands utan att utöva tillsyn är inte kvalificerat stöd (väntetid,
beredskap, tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter).

Enheten Integration och arbetsmarknad
Ansökan om medel med 5 900 tkr DUA.
Ansökan om medel LONA 421 140 kronor.

Ensam kom m ande

En ny möjlighet till uppehållstillstånd rör ensamkommande? (SKE)
De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast
den 24 november 2015.

Förvaltningen har ställt fråga till Migrationsverket om åldersuppskrivningar och deras
exakthet
Migrationsverket svarar “Åldersbedömningen är inte så exakt utan bedömningen är om sökande
är myndig eller inte. Bedöms sökande vara myndig så ska enligt Migrationsverkets standard den
asylsökandes födelsedatum ändras så hen är 18 år dagen då beslutet fattas. Det betyder att det ser
ut som sökandes ålder ändras med en hög exakthet med det betyder bara att sökande har bedömts
vara myndig”

Ovrigt

Avtalssamverkan (SKE) SOU 2017:77
Utreda möjligheten till utvidgad och förenklad avtalssamverkan

Samverkansavtal mellan polis och kommun, vad jobbar vi med?
Barn och unga
Grupp bestående av polis, skola och socialtjänst IFO, bildad
Sökt och blivit beviljade medel från länsstyrelsen (IS 000 kronor) för att arbeta förebyggande mot
droger och droganvändning. Öppen föreläsning för allmänheten och riktad föreläsning till
skolungdom årskurs 5—9 planeras till 2018.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 225 forts.

Vuxna
Grupp bestående av polis, socialtjänst, WO och IAB bildad.

Gruppen arbetar med alt ta fram en handlingsplan mot Våldsbejakande extremism.

Särskilda skäl vid placering av barn i åldern 16-17 år- Information från Inspektionen för vård och
omsorg.

Information från migrationsverket om beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med
medicinsk åldersbedömning.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (M), Angelique Nyström (L), Kerstin Delfalk (S), Roger
lngvarsson (S), och Helena Norrby.

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskoftet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och beslutar

in notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§226 2017.1185.101

18- åringar i asylprocess

Kommunstyrelsen har den lO oktober 2017, § 175 fattat beslut om att låta 18- åringar i
asylprocess stanna kvar i kommunen tills det att ett slutligt beslut om avslag fattas. Beslutet sa
också att de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning inte har rätt att stanna
i kommunen utan överlämnas till Migrationsverket. Kommunstyrelsens presidium har nu
återremitterat delar av ärendet till vård- och omsorgsutskottet att hantera den del av beslutet som
handlar om de ungdomar som skrivits upp i ålder till 18 år eller ålder. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2017-10-06 § 181 föreslå kommunstyrelsen
ensamkommande ungdomar som fyllt IS år och befinner sig i asylprocessen ska få stanna kvar

på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet beslut om avslag alternativt
permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
att medel för 20l7 tas inom ram

för finansiering uppgående till maximalt l 037 500 kr för 2018 använda tidigare uppbokade
pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket
att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning
att paragrafen direktjusteras
attbeslutet gäller till och med den 31/12 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10, § 175
att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få stanna kvar
på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet beslut om avslag alternativt
permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
att medel för 2017 tas inom ram

för finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare uppbokade
pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket
att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning

jparagrafen direktjusteras 2017-10-10 klockan 10.00
att beslutet gäller till och med den 31/12 2018

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2017-1 1-20 § 212 föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättade riktlinjer för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (S), Pemilla Danielsson (M), Angelique
Nyström IL). Kerstin Delfalk (S).

Sektorchefen yttrar sig i ärendet.

Justerandes Utdragsbestyrkande

ic



S ki n

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrel sen
Vård- och omsorgsutskottet 2017-12-11 sid.185

226 forts.

En ingående diskussion gällande åldersuppskrivning och migrationsverkets bedömningar
förekommer.

Pemilla Danielsson (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen att inte revidera tidigare beslut (KS 2017-
10-10, § 175) gällande 18- åringar i asylprocess.

Sektorchefen reder ut frågor hur många individer dagens beslut kan påverka.

Vård- och omsorgsutskottetdelges e-postmeddelande som inkommit 2017-12-07 från Kurt
Adol fsson.

Sektorchefen svara på frågorna som ställs i e-postmeddelandet.

En diskussion gällande dessa frågor förekommer.

Roger lngvarsson (S) anför att fattat beslut gäller och att det utskottet ska ta ställning till enbart är
den att-sats som behandlar de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning.

OrdIranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar råreslå kommunstyrelsen

att inte revidera tidigare beslut (KS 2017-10-lO, § 175) gällande 18- åringar i asylprocess

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 227

Rapport — ej verkställda beslut

Utskottet informeras om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Till utskottets sammantrUde
finns ingen upprättad rapport att informera om.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§228 2017.1119.634

Information gällande redovisning statsbidrag (2016:1),
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA

Redovisningen delgav vård- och omsorgsutskottet 2017-09-18 som då beslutade en komplettering
till redovisningen med uppgifter gällande Skinnskattebergs kommun. En tjänsteskdvelse i ärendet
finns upprättad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-09-18, § 173
att upprättad redovisning kompletteras med uppgifter gällande andel deltagande kommuninvånare
från Skinnskatteberg, antal upprättade utbildningskontrakt samt antal fullföljda
utbi 1 dningskontrakt.

föreslå kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Angelique Nyström (L) och Pemilla Danielsson (M).

Ordfiiranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan mcd ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna
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§229 2017.1461.700

Sammanträden 2018

Utskottet ser över datum för sammanträden 2018. Ett förslag finns upprättat.

Ordföranden föredrar ärendet.

Biträdande kommunsekreteraren yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskot(ct beslutar

aujustera sammanträdesschemat så att vård- och omsorgsutskottet sammanträder 1 gång i
månaden under 2018 med undantag av juli månad.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 230

Ekonomisk redovisning för sektor vård och omsorg per 171130-
information

Utskottet får vid sammanträdet information om det ekonomiska läget inom sektor vård och
omsorg.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet tackar rör informationen och beslutar

g lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 231

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen. antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, § 188,
reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan Samrådsgruppen
för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands Samverkansgmpper.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål
samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt. Den
förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas eller ej.

Förtroendevalda representanter i Region Västmanlands Samverkansgrupp Äldre ska i ärenden där
budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs
kommuns ståndpunkt från vård- och omsorgsutskottet.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta ärendet,
eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Pernilla Danielsson (M) rapporterar från Hjälpmedelsnämndens sammanträde den 24 november
2017.

Helena Norrby (L) rapporterar från Samverkansgrupp Äldres sammanträde den 1 december 2017.

Sektorehefen yttrar sig.

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 232

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslisra.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 233

Delgivningar

Västerås stad
2017-11-21
Till socialchefema i Västmanland
Angående socialjour och socialberedskap

Region Västmanland
2017-12-01
Hälsoläget 1 din kommun-Inbjudan till seminarium

Arbetsmarknadschefsnätverket i Västmanland
20 17-12-06
Livskvulitet genom arbetsmarknadsåtgärder- Inbjudan till länskonferens.

Ordföranden föredrar ärendet.

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan mcd ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 234

Ovriga frågor

Pernilla Danielsson (M) ställer fråga om mtiner för två måltider för särskilda boenden.

Sektorchefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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