
nemmun
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-03-12 Sid. 35

Plats och tid Stora sammanträdeswmmet, Kommunhuset den 12mars2018 kl. 09:00-12:45

Beslutande Helena Norrby (C), ordf
Pemilla Danielsson (M)
Angelique Nyström (oh)
Eva Anderberg (5), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Christer Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen § 29-44
Maria Dillner, chef för Sektor vård och omsorg
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare
Ann Rilegård, samordnare Norra Västmanlands samordningsförbund § 43

Utses att justera: Eva Anderberg (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen onsdagen den 21 mars kl. 09:00.

Underskrifter: Paragrafer
Sekreterare § 29-39 Sekretess

Christine Larsson § 40-5 1

Ordföranden . C...-

Helena Norrby

Justerande
Eva .Aiderberc /

//,
Delegationsbeslut: § 29, Misstanle orbidragshrott, SOC 187

§ 30, Ovcrvägand vid placering, SOC 2
§ 31, Overvägande vid placering, SOC 2
§ 32, Oveiwägandc vid placering, SOC 2
§ 33, Overvägande vid placering, SOC 2
§ 34, Oveiwägandc vid placering, SOC 2
§ 35, Overvägande vid placering, SOC 2
§ 36, Övervägande vid placering, SOC 2
§ 37, Ovcrvägandc vid placering, SOC 2

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 38, Övervägande vid placering, SOC 2
§ 39, Ansökan om bistånd till förlängning av placering vid hehandlingshem, SOC 75

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigtcq.



Skinnska &T
- mun -

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-03-12 Sid.48

§ 40 Dnr:

Rapport — ej verkställda beslut

Utskottet informeras om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Till detta utskott finns
inga beslut som inte verkstälits.

Sammanträdet ajourneras

Justerandes Utdragsbestyrkande
s%
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Sammanträdet återupptas

§ 41 Dnr 2018.0198.700

Riktlinjer för handläggning av dödsboanmälan

Individ och familjeomsorgen har tagit fram förslag på riktlinje för handläggning av
dödsboanmälan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för Individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

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

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 upprättade riktlinjer för handläggning av dödsboanmälan

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigrn
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§ 42

Delegationsbeslut

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

Ordföranden föredrar ärendet.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
5
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§43 2017.1350.106

Norra Västmanlands samordningsförbund — Information

Vid vård och omsorgsutskottets sammanträde 2017-11-20, § 213 Norra Västmanlands
samordningsförbund — de/årsrapport jan- aug noterades ett prognostiserat underskott och
av den anledningen har utskottet bjudit in samordnaren för Norra Västmanlands
samordningsförbund till dagens sammanträde.

Tidigare behandling av ärendet

Vård och omsorgsutskottet beslutade 2017-11-20, § 213 föreslå kommunfullmäktige
g godkänna rapporten
g lägga rapporten till handlingarna

Ann Rilegård samordnare för Norra Västmanlands samordningsförbund presenterar
verksamheten och föredrar samordningsförbundens finansiella samordning.

Sektorchefen yttrar sig.

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

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen yttrar sig.

En allmän diskussion sker kring utmaningar som kommunen, tiLlsammans med
samordningsförbundet, har kring möjliggörande för nyttjande av samordningsförbundets
insatser.

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

gil lägga ärendet till handlingarna

Juster,andes Utdragsbestyrkande
sign
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§44

Sektorchefen informerar

Sektorchefen informerar om bland annat Hälsoläget i din kommun - seminarium,
digitalisering och ändringar i aktuell lagstiftning.

Sektorchefen föredrar ärendet.

IFO
Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen informerar från seminariet - Kälsoläget i
din kommun.

IAB
Kommunen har rekvirerat statsbidrag med 122 640 kr för sommarlovsaktivitet för barn 6-
15 år, vilket möjliggör för sommarlovskollo under fler perioder sommaren 2018.

Ensamkommande
Vård- och omsorgsutskottet informeras om antal inskrivna ungdomar samt personalläget på
boendet

ÄO
Tryck på kontidsboende just nu. Sektorn utökar genom att ta lägenheter på gamla 7-bo i
anspråk..Det medför ett utökat personalbehov. Sektorn försöker täcka så mycket som
möjligt av det utökade personalbehovet genom att nyttja den önskade
sysselsättningsgraden. Just nu ligger nyttjandet på nästan 100%.

En person väntar i dag på särskilt boende Granen/Furan. Den personen befinner sig på
Viljan i väntan på plats. Det finns idag 12 platser på Granen men 13 boenden då en
lägenhet bebos av ett gift par. Överbeläggningen har hittills inte krävt mer personalresurser.

Idag finns ingen kö till Klockarbergsgården och det finns ingen överbeläggning där men
boendet är fullbelagt. Trygg och säker hemgång har inte verkställts i länet på grund av att
implementering av system saknas. Det ansvaret ligger på regionsnivå. Implementering
planeras till november 2018.

Samrådsgwppen för Finskt förvaltningsområde tillsammans med äldreomsorgen har
kommit överens om att visa film på kommunens särskilda boenden. Detta kräver en licens
då det inte är fllmvisning för hemmabruk. Finskt förvaltningsområde tar kostnaden första
året 2250 kronor. Från 2019 tar äldreomsorgen kostnaden.
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§ 44 forts

LSS/psykiatri
Sektorn arbetar med att ta fram analyser och konsekvenser gällande utökning av daglig
verksamhet. Paralielit pågår samma arbete vad det gäller kommunpsykiatrin och behovet av
boende.

Inom kommunpsykiatrin finns fler svåra ärenden som kan komma att kräva resurser,
samsj ukl i ghet.

Ovrigt
Strategisk plan 2019 och framåt är under upparbetning inför budget 2019.

Analyser av underskott inom IFO och äldreomsorgen har genomförts.

Information om nationella förändringar inom Sociaftjänstens verksamhetsområden.
Regeringen kommer med nya propositioner under våren och sommaren som kan komma att
påverka oss.

18-åringingar i asylprocess
Ett förslag finns att ändra lagen gällande de 18-åringar som går i skolan och får avslag på
sina ansökningar om uppehållstillstånd. Förslaget ger den enskilde möjlighet att söka
uppehållstillstånd för resterande studietid + 6 månader. Under dessa 6 månader ska de då
ha möjlighet att skaffa sig arbete och försörjning. Lagförslaget är ej antaget. SKL har
tidigare konstaterat att det inte finns någon redogörelse för hur staten tänker sig att ersätta
kommunerna som ska verkställa besluten. Dörren för ansökan föresl&s vara öppen under 3
månader. Det kommer bara att finnas möjlighet att göra en ansökan, man kan med andra
ord inte söka för vidare studier. Den sökande prövas som vuxen vilket innebär att den
sökande är skyldig att styrka sin identitet.

Förvaltningen ser över möjligheterna till en gemensam bemanningsenhet för alla
verksamheter.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (ob), Pemifla Danielsson (M), Helena Norrby (C)
och Eva Anderberg (5).

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
signc
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§ 44 forts

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
signjfg(
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§ 45

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.

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

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och beslutar

fl lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigiif’9JC
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§46 Dnr2016.1860.616

Färvaltningsrättens dom gällande statlig ersättning för
asylsökande med flera

Migrationsverket hari beslut den 29december2016 avslagit en del av Skinnskattebergs
ansökan om statlig ersättning. Skinnskattebergs kommun överklagade beslutet och
kompletterade ansökan med uppgifter som Migrationsverket ansåg saknades.
Overklagandet överlämnades till Förvaltningsrätten som nu har avlagt sin dom. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (oh).

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

lägga ärendet till handlingarna
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§47 Dnr:2017.1272.221

Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Defacto stödboende i
Skinnskattebergs kommun

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde under december månad en tillsyn vid
stödboendet för ensam kommande ungdomar i Skinnskattebergs kommun. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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 lägga ärendet till handlingarna
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§ 48

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-14, §
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. Atenapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
signr’(_
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§ 49

Övriga rapporter

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
siC
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§ 50

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 51

Övriga frågor

Angelique Nyström (oh) finns det något årshjul för att säkerställa uppföljningar.

Sektorchefen svarar.

Justerades Utdragsbestyrkande


