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Sammantradesprotokoll
Kommun styrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-01-22 Sid. 1

Plats och tid Stora sammanträdeswmmet, Kommunhuset den 22januari 2018 kl. 09:00-12:00

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

Övriga deltagare Eva Anderberg (5), ej tjänstgörande ersättare
Christer Jansson, enhetschef individ och familjeomsorgen § 1-4
Maria Dillner. chef för sektor vird och omsorg
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare

Utses att justera: Roger Tngvarsson (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen onsdagen den 31/1 kl. 09:00

Underskrifter: - Paragrafer
Sekreterare § 1 Sekretess

Christine Larsson § 2-13

Ordföranden
Helena Norrby

Justerande
Roger Ingvarsson

Delegationsbeslut: § 1, Övervägande vid placering Dclegationsnummer: SDC 2

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 2 Dnr: 2016.1069.700

Rapport — ej verkställda beslut

Utskottet informeras om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Kvartalsrapport till WO
finns bifogad.

Ordföranden föredrar ärendet.

Enhetschefen för individ och familjeomsorgen yttrar sig.

Ny rutin för rapportering. Från och med 2018 så ska kommunen enbart rapportera till
IVO när det finns ärenden att rapportera om.

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 beslutar

att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 3 Dnr: 2018.0043.700

Riktlinjer Familjehem - Handläggning och insatser enligt
Socialtjänstlagen

Individ och familjeomsorgen har som en del i ett kvalitet- och ledningssystem för
socialtjänsten tagit fram förslag till riktlinjer för handläggning och insatser gällande
familjehem. Riktlinjen följer redan antagen delegationsordning. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för individ och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (5), Angelique Nyström (L),
Kerstin Delfalk (S), Eva Anderberg (5) och Pernilla Danielsson (M).

Enhetschefen för individ och familjeomsorgen yttrar sig.

Sektorchefen yttrar sig.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag

att göra redaktionella ändringar i riktlinjen

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

gfl anta upprättade riktlinjer gällande familjehem

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr: 20161158.700

Våld i nära relation — Uppföljning av handlingsplan
201 6—2017

Samordnaren för samverkansprojektet Våld i nära relationer har sammanställt en
uppföljning av tidigare framtagen handlingspian för 2016—2017. Handlingspianen är
antagen av kommunstyrelsen 2016-09-13, § 110. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Vård och omsorgsutskottet beslutade 20 16-08-22, § 112 föreslå kommunstyrelsen
g efter införande av förklaring av FREDA fastställa upprättad handlingsplan gällande Våld i
nära relationer

fastställa att handlingsplanen omfattar samtliga verksamheter inom Skinnskattebergs
kommuns organisation
att handlingspianen gäller från och med beslutsdatum 1 kommunstyrelsen till och med 31
december 2018
att finansiera samordnaren för arbetet med våld i nära relationer dels med riktade statsbidrag
för 2016, 95.175 kronor samt med delar av det schablonbelopp som utgår för våra nyanlända,
c:a 10.000 kronor. För 2017 enligt samma princip som 2016, dock är summan för
statsbidraget inte känt i nuläget. För 2017 beräknas den totala kostnaden för Skinnskattebergs
kommun att uppgå till 90.000 varav en del kan komma att bekostas av statsbidraget
att uppföljning ska ske årligen i mars

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13, § 110
att fastställa upprättad handlingsplan gällande Våld i nära relationer
fl fastställa att handlingsplanen omfattar samtliga verksamheter inom Skinnskattebergs
kommuns organisation
att handlingsplanen gäller från och med beslutsdatum i kommunstyrelsen till och med 31
december 2018
att finansiera samordnaren för arbetet med våld i nära relationer dels med riktade statsbidrag
för 2016,95.175 kronor samt med delar av det schablonbelopp som utgår för våra nyanlända,
c:a 10.000 kronor. För 2017 enligt samma princip som 2016, dock är summan för
statsbidraget inte känt i nuläget. För 2017 beräknas den totala kostnaden för Skinnskattebergs
kommun att uppgå till 90.000 varav en del kan komma att bekostas av statsbidraget
att uppföljning ska ske årligen i mars

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Enhetschefen för individ och familjeomsorgen föredrar ärendet.

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

Enhetschefen för individ och familjeomsorgen yttrar sig.

Sektorchefen yttrar sig.

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 godkänna upprättad uppföljning av handlingsplan 20 16-2017, Våld i nära relationer

att lägga uppföljningen till handlingarna

Sammanträdet ajourneras
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Sammanträdet återupptas

§5

Delegationsbeslut

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

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (L).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§6

Sektorchefen informerar

Sektorchefen för vård och omsorg ger utskottet aktuell information om bland annat
digitalisering, budget- utökning av ram, vårdbund och personalfrågor.

Sektorchefen informerar om reducering av verksamheten gällande ensamkommande går
enligt plan.

Migrationsverket har betalat ut ca 8 miljoner kronor. Kommunen har fortfarande
fordringar på ca 3,5-4 miljoner kr hos Migrationsverket.

Enheten Integration och arbetsmarknad
Utökning av verksamheten i Sture-huset pågår. Där ska vi ha läxhjälp, körkortsträning,
matlagning, systuga m.m.

En om-planering/schemaläggning av nyttjande av lokalen på Aspebäcken genomförs så
att vi kan ta emot fler personer där.

Integrationshandläggaren hari december 2017 avslutat sin anställning. Just nu är tjänsten
integrerad i samordningstjänsten för etablering.

Individ- och familjeomsorgen
Tillnyktringsenheten TNE beräknas starta i november 2018.

Överenskommelsen i Västmanlands län mellan kommunernas socialtjänsler och
Polismyndigheten i Västmanlands län om samverkan vid brottsoffer- och
personsäkerhetsarbete, 2010— ska revideras 1 ggr/år. Polisen är sammankallande. Ingen
revidering har skett sedan överenskommelsen skrevs. Kommunerna har nu initierat
revidering till polismyndigheten.

Äldreomsorgen
En genomgång av förråd genomförs för att minska kostnader. Vi har konstaterat att vi har
brister i planering och inköp.

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering i akut- och buffertförråd Hemgården avd
Granen och Furan är genomförd. Förbättringsområden har föreslagits verksamheten.

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. En slags mellanboendeform
som inte kräver bemanning dygnet runt. Frivilligt för kommunerna att inrätta.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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forts § 6

Lagrådsremiss. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Regeringen föreslår att
en ny bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen med innebörden att socialnämnden
utöver vad som följer av socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan
biståndsbedömning. Kommunen tar själv fram de kriteriet som ska gälla för berörd insats.
Insatserna planeras med den enskilde.

Förvaltningen har rekvirerat stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
2018.

ESS/psykiatri
Brev frän brukare Lotsen- Sektorchefen läser upp ett brev från en Lotsen-besökare som
vill delge sina positiva erfarenheter av verksamheten.

Dagverksamheten LSS ska ta hand om kafeterian i skolan. En arbetsledare är anställd.

Korttidsboende LSS full beläggning. Lokal sökes för dagverksamhetens utegrupp. De har
tidigare hållit till på korttidsboendet då det tomt dagtid, men är nu fullbelagt varje dag.

Ovrigt
Time Care- Projektavslut 16januari 2018.

Nytt IGagomålssystem från 1januari2018, HSL- Vårdgivaren är den som i första hand
ska ta emot och besvara patienters och närståendes klagomål och synpunkter. Syftet är att
förtydliga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården och dess personal. Patientnämndens huvuduppgift blir att stödja
patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren, men de ska också bidra till
kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. IVOs roll förändras genom alt deras
utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak utreda ärenden där patienter i samband
med hälso- och sjukvård har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa,
eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit. IVO
kommer att ha en närmare samverkan med patientnumnder och vårdgivare för att kunna
ta del av de patientberättelser som kommer in till dem.

1 ärendet yttrar Angelique Nyström (L) och Helena Norrby (C).

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sian.e(8c
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forts § 6

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och beslutar

g notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§7

Ekonomisk redovisning för Sektor Vård och omsorg -

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), Pernilla Danielsson (M), Roger Ingvarsson (8) och
Eva Anderberg (S).

Sektorchefen yttrar sig.

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

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och beslutar

jL lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr 2018.0041.101

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom
Socialtjänsten

Sedan årsskiftet 2012 har nya regler införts för vårdgivare som bedriver verksamhet inom
sociahjänst, hälso- och sjukvård, LSS och utförare av personlig assistans. Den nya
föreskriften SOSFS 2011:9 säger att vårdgivare skall se till att det finns ett
kvalitetsledningssystem i verksamheten. Ledningssystemet ska tydliggöra de riktlinjer som
finns för verksamhetens systematiska kval itetsarbete. Vård- och omsorgssektorn har arbetat
fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet spänner över
sektorns samtliga verksamhetsområden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (M), Helena Norrby (C), Eva Anderberg (S) och
Angelique Nyström (L).

Sektorchefen yttrar sig.

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 anta upprättat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 9 Dnr: 2017.1103.700

Delrapport gällande Inrapporterade avvikelser i hälso- och
sjukvård för tiden 2017-07-01—2017-12-31

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande inrapporterade
avvikelser i hälso- och sjukvård för tiden 2017-07-01—2017-12-31. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (S), Kerstin Delfalk (S),
Angelique Nyström (L) och Eva Anderberg (S).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att godkänna rapporten

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 10

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, §
188, reviderad 20 17-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan
Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgrupper.

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. Aterrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ Il

Övriga rapporter

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
siGn.
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§ 12

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid dagens sammanträde

Justerandes Utdragsbestyrkande




