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sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottel 20 18-08-27 Sid.139

§ 117

Delegationsbeslut

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

Ordförande 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
sign.

/
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Vård- och omsorgsutskottet 20 18-08-27 Sid.140

§ 118 2018.0435.700

Rapport — ej verkställda beslut

Utskottet informeras om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

fl lägga ärendet till handlingarna

Sammanträdet ajourneras för paus

Sammanträdet återupptas

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Vård- och omsorgsutskottet 20 18-08-27 Sid.141

§ 119

Sektorehefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

bifoga informationen till protokollet

Sammanträdet ajourneras rör lunch

Sammanträdet återupptas

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

rfl
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§ 120

Ekonomisk uppföljning med prognos per 201 8-07-31 -

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) och Eva Anderberg
(S).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 121 2018.0680.700

Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och
sjukvård för tiden 2018-01-01—2018-06-30

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande inrapporterade
avvikelser i hälso- och sjukvård för tiden 2018-01-01—2018-06-30. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Angelique Nyström (OB) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella
ändringar i rapporten.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i rapporten

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna rapporten

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. /
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Vård- och omsorgsutskottet 20 18-08-27 Sid.144

§ 122 2018.0617.039

Årsberättelse 2017, Familjerådgivning för Norberg, Fagersta och
Skinnskaueberg

Familjerådgivningen för Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg har inkommit med en
årsberättelse för är 2017. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen yttrar sig.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

fl godkänna upprättad årsberättelse 2017 för Familjerädgivningen för Norberg,
Fagersta, Skinnskatteberg.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 123 2018.0675.700

Verksamhetsberättelse för Öppenvårdsmottagningen Slussen

Öppenvårdsmottagningen Slussen har inkommit med en verksamhetsberättelse för år
2017. En ljänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen yttrar sig.

Ordförande 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 verksamhetsberättelse 2017 för Öppenvårdsmottagningen Slussen till
handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. fl
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§ 124 2018.0618.106

Överenskommelse om hälsoundersökning,
tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och
unga som placeras utanför hemmet

Region Västmanland och länets kommuner har sedan maj 2015 en Iänsgemensam
överenskommelse och samverkansrutin: Läkarundersökning, bedömning av tandhälsa
samt former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i samband med att barn och
unga placeras i familjehem eller hem för vård och boende (HVB). En överenskommelse
om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga
som placeras utanför hemmet med tillhörande mtiner har upprättats. En tjllnsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

ii godkänna och teckna överenskommelsen. Överenskommelse om
hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga
som placeras utanför hemmet. Tillhörande rutiner i bilaga.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 125 2018.0579.130

Nya gymnasielagen

From med den 1juli2018 har Migrationsverket möjlighet att besluta om att
verkstäHigheten skjuts upp för den som har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker
om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Ett principbeslut i frågan om ersättning till
individer som söker stöd hos Skinnskattebergs kommun bör fattas. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

Sektorchefen anför att sedan kallelsen skickades ut har det inkommit ansökningar om
ekonomiskt bistånd från individer som studerar på grundskolenivå och saknar studieplan
för gymnasiestudier och därmed inte omfattas av gymnasielagen.

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (M), Helena Norrby (C) och Eva Anderberg
(5).

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Sektorchefen yttrar sig.

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunstyrelsen besluta att Skinnskattebergs
kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende för individer som
innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspebäcken, Socialtjänsten i
Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd för boende
enligt 4 kapitlet, 2 § Socialtjänstlagen i de fall boende på elevhem vid Aspebäcken ej
är möjlig på grund av platsbrist, finansiering för boende sker med statligt
finansierade medel. Ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till kommuner Jo ensainkonunande
unga asyLvökande m.fl., att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter
individuell prövning till asylsökande som studerar på grundskolenivå

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-08-27 Sid.148

§ 125 forts.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Skinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende
för individer som innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspebäcken

Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt
bistånd för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Socialtjänstlagen i de fall boende på elevhem
vid Aspebäcken ej är möjlig på grund av platsbrist

att finansiering för boende sker med statligt finansierade medel. Ramanslag 1:9
Tillfälligt stöd till kommunerför ensamkommande tuiga a.vylsökande in. fl.

att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till
asylsökande som studerar på grundskolenivå

Pernilla Danielsson (M) reserverar sig mot den fjärde att-saten i beslutet att
ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning
till asylsökande som studerar på grundskolenivå

Justerandes Utdragsbestyrkande
siGn
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§ 126 2017.0358.709

Tillnyktringsenheten, TNE

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13, § 12! att ingå i Region Västman!ands
Tillnyktringsenhet, att kostnaden uppgående tiLl 126000 kronor/ år med årlig uppräkning
finansieras inom ram, att beslutet förutsätter att alla länets samtliga kommuner ingår i
Region Vistmanlands tillnyktringsenhet. Regionstyrelsens beredning rekommenderar
Regionen och respektive kommun att godkänna redovisat upplägg för utveckling av
Tillnyktrings- och abstinensvård i Västmanland inklusive förslag till finansiering. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ingå i Regionens Tillnyktringsenhet och abstinensvård i Västmanland. Utvärdering
och uppföljning ska regleras i det kommande avtalet om platserna.

att godkänna den föreslagna beräknade kostnaden per kommun för
Tillnyktringsenheten och abstinensvård

gfl ovan beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas i regionen och
länets övriga kommuner

fl Skinnskatteberg kommuns del av finansieringen uppgående till 133 800 kronor för
budgetår 2019 tas via utvecklingsmedel och därefter inom ram

Justerandes Utdragsbestyrkande

Lnh
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Vård- och omsorgsutskottet 2018-08-27 Sid.150

§ 127 2018.0616.775

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

En ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre har tagits av
regeringen (Prop 2017/18:106). Bestämmelserna trädde i kraft 1juli2018. Utifrån den
nya bestämmelsen behöver förvaltningen genom vård och omsorgssektorn se över
möjligheten till att erbjuda förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att erbjuda förenklat
beslutsfattande om hemtjänst för äldre utifrån regeringens prop 2017/18:106

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. v
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§ 128 2018.0615.101

Hemservice inom Alitjänst

Skinnskattebergs kommun står inför många utmaningar inom äldreomsorgen så som
bland annat en åldrande befolkning och svårigheter med kompetenser vid rekryteringar.
för att klara dessa utmaningar ser förvaltningen ett behov av ändrade arbetssätt och
metoder och vill via vård- och omsorgssektorn utreda möjligheten till att utveckla
Alltjänsts verksamhet. En tjänsteskrivelse i ärendet Finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en projektplan för hemservice inom Alltjänst

ansöka om utvecklingsmedel till projektet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 129

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 kornmuns
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, verksamhetspian, 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.

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
426’V
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§ 130

Övriga rapporter

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

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. /
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§ 131

Delgivningar

20 18-06-28
Dnr 2018.0554.709
Inspektionen för vård och omsorg
Meddelande

20 18-06-28
Migrationsverket
Skrivelse

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

gfl lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-08-27 Sid.155

§ 132

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid dagens sammanträde

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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SektorchefinformerarAugusti 2018

Äldreomsorgen

• Det har varit varmt och en viss omfördelning av sysslor har genomförts. Prioritering
på att vätska upp alla och tillhandahålla blöta handdukar m.m. Vi har haft nytta av
den övning som skedde tidigare i våras som handlade om just värmebölja.

• Länsstyrelsen har skickat ut en hemställan på begäran av Socialstyrelsen till vård och
omsorg med anledning av de höga temperaturerna och pågående bränder.
Socialstyrelsen hari uppdrag att sammanställa en nationell överblick.

• Det har varit svårt med vikarier i sommar. Många kortare sjukskrivningar med
magsjukor m.m.

• Redovisningen av 2017 års stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
är godkänd av Socialstyrelsen.

• Brandlarmet på Hemgården har delvis inte fungerat. Larmet har gått i huset men det
har inte gått vidare till 112. Personalen har fått instruktioner om att när larmet går
ska de ringa 112 som en säkerhetsåtgärd. Larmet var uttjänt. Nytt larm beställt och
installerat. 420 tkr

• Värmen har varit tuff för boende och personal i våra särskilda boenden.
Luftvärmepumpar är beställda tifl de allmänna utrymmena. Under tiden stöttar vi
upp med portabla AC i den mån vi får tag i sådana.

• Lokal ledningsgrupp för samverkan (Kristin Fredriksson, Monica Forsgren, Lena
Alexandersson Primärvården, Tina Sommerhall vårdsamordnare Primärvården) Syftar
till att utjämna skillnader i hälsa den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg
med effektiva samordnade insatser. Handlingspian framtagen.

[SS/social psykiatri

• Dagverksamheten har flyttat upp till Aspebäcken, Gamla smedjans lokaler

• Hårt tryck på boendestöd vilket gör att öppettiderna på Lotsen påverkas något.

• Tekniska har tagit fram en preliminär investeringsbudget för omställning av Smedjan
till boende för samsjuklighet. Även förslag på ritning har tagits fram

IFO

• Värmen har varit tuff i sommar. Portabla AC införskaffade.

• En ny socialsekreterare efter Magnus är nu anställd. Ingrid Kraft, många års
erfarenhet.

• Den lokala ledningsgruppen för psykisk hälsa barn och unga (Christer Jansson, Asko
Klemola, Lena Alexandersson primärvården, Niklas Lindström habiliteringen) har
ansökt om medel för ett FAS-projekt, förebyggande arbete i Skinnskatteberg. Syftet
är att skapa en samverkan mellan kommun, vårdcentral och frivilliga organisationer
för att stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga.
Målet är att skapa och samordna aktiviteter för att stärka barn och ungas hälsa samt
att ohälsotalet bland de barn och unga som ingår i undersökningen Liv och hälsa ska
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minska med 25%. Projekttid 2018-09-01 — 2019-08-31. Sökta medel från Regionen
350 tkr.

• Avtal om samverkan med familjerätten, Västerås Stad är upprättat. Detta innebär att
vi inte längre har några anställda.

• Migrationsverket ersätter ekonomiskt bistånd med lägre summa än ansökt för 2017,
gäller även för återsäk gällande HVB-placeringar

• Socialjouren hari dag 9 socialsekreterare, 4 teamledare samt 5 vikarier anställda.

Ensam ko mm and e

• Migrationsverket har meddelat att på grund av ett tekniskt fel har felaktiga
utbetalningar av statlig ersättning för nyanlända skett. Gäller främst
schablonersättningar för mottagande och etablering. Under hösten 2018 kommer
Migra att besluta om ev återkrav. Vi tror inte att Skinnskatteberg kommer att
återkrävas på pengar.

• Nya gymnasielagen. Så påverkas kommunerna
o Lagen träder i kraft 1juli 2018. Migrationsverket ligger lågt (juli 2018)
o En ansökan ska innehålla en individuell studieplan eller motsvarande

dokumentation från den skolan där den sökande studerar eller har studerat
• Boende och ersättning för under ansökningstiden.

• En person vars beslut om utvisning inte vunnit laga kraft har rätt till
ekonomisk ersättning och boende via Migrationsverket

• Rätt till subventionerad vård
• Ansvars- och ersättningsfrågan avgörs direkt utifrån om den sökandes

åberopade asylskäl kvarstår

o Person som har beslut om utvisning sam vunnit laga kraft kan ha rätt till
dagersättning och särskilt bidrag via socialtjänsten. Kommunen har rätt till
ersättning enligt LMA. Den sökande måste dock ordna eget boende då de inte
längre har rätt att bo kvar i migrationsverkets anläggningsboende. Personen
kan vara berättigad till bistånd enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen.

• Boende och ersättning för den som har fått uppehållstillstånd
o Kommunersättningsförordningen kommer att anpassas till personer som fått

uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen
o Den som får uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen kan ansöka om

studiemedel

o Ungdomarna får själva välja var de ska bo/studera — de blir inte anvisade
• Migrationsverket ligger lågt i bedömningar då det råder oenighet från landets

migrationsdomstolar om lagens tolkning
• 200 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut

i Augusti 2018

o Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka
kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som
fuller 18 år och fortfarande väntar på slutligt beslut i sitt ärende, bo kvar i den



kommun där de vistas. Ramanslag. Medlen fördelas proportionellt mellan
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och unga
som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende och som var inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem 13 maj 2018. Skinnskatteberg får
272 680 kronor.

IAB

• Ungdomsarbetslöshet, Maj 2018. Antal ungdomar, öppet arbetslösa och arbetslösa i
program. FNS 158 st, Skinnskatteberg 18 st (9,2%)

Övrigt

• Regeringen satsar nu 350 miljoner kronor för att göra det möjligt för kommunerna
att öka investeringstakten och användningen av välfärdsteknik i verksamheter inom
kommunal hälso- och sjukvård samt social omsorg. SKL har kommit ut med förslag på
hur vi kan använda dessa medel

o Investeringar i välfärdsteknik,

o Hjälpmedel

o Strategisk planering
o Bredband och wifi
o Utbildning

o Crowd funding

• Folkhälsa. SKL kommer med en enkät i september med frågor till folkhälsoansvarig i
kommunerna. Syftet är få en bättre bild av medlemmarnas folkhälsoarbete och att
fånga upp vilket stöd från SXL som efterfrågas.

• Fordringar Migrationsverket per 31/7-2018, 4500 tkr
• 600 tkr LVU lEO

• 160 tkr gymnasiepengar

• 1900 tkr ensamkommande gamla systemet (300 kronorsdelen av de 1900)
• 450 tkr utredningspengar

• 690 tkr stödboendepengar (osäkert om de kommit in)
• 650 tkr placeringskostnader lEO (osäker om vilka delar som kommit in

• Ny förvaltningslag har trätt i kraft 2018-07-01
o Vidare tillämpningsområde. Gäller som utgångspunkt för handläggningen

av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och domstolarna. Grunderna
för god förvaltning (myndighetsutövning) ska även gälla i annan
förvaltningsmyndighet (verkställighet) och domstolar. Stora delar av FL
gäller inte för ärenden som överklagas med laglighetsprövning.

o Begreppet myndighetsutövning har utmönstrats ur lagen
o Begreppet “grunderna för god förvaltning” har införts. 1 detta begrepp

ingår nyheterna legalitet (myndighets agerande ska ha stöd i någon av de



4

källor som tillsammans bildar rättsordningen) , objektivitet (skyldighet för
en myndighet at iaktta saklighet och opartiskhet) och proportionalitet (ett
ingripande i ett enskilt intresse ska vara ägnat att tillgodose det åsyftade
ändamålet, vara nödvändigt för att uppnå detta ändamål och medföra
fördelar som står i proportion till den skada som åtgärden förorsakar).

o Bestämmelser om försenad handläggning har införts. (myndigheten ska
meddela om försening i handläggning kommer att ske och grund till
försening, muntligt eller skriftligt. Avser helt klara fall.

o Skärpta regler om tolk och översättning har införts.
o Strängare regler om när gynnande beslut får ändras till den enskildes

nackdel har införts.
o Normbeslut är inte överklagningsbara enligt FL

• Nya arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker från och med den 19 november 2018. AFS
2018:4

o Vi uppdaterar våra rutiner enligt nya föreskriften.

Hjälpmedelscentrum Tjänstemannaberedningen, prioriterade områden för framtiden

o Produkter som kan underlätta för personal
o Viktigt att personalen “håller”. Hjälpmedel som är bra för personalen är oftast

också bra för den enskilde.
o Hjälpmedelscentrum bör utvidga upphandlingar till att även ta med dessa

produkter.

Revidering av “Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i
Västmanlands län pågår. Avtalet reglerar omfattning samt former för läkarmedverkan i
kommunala boenden.

o Omfattningen av läkartiden har ändrats av Regionstyrelsen från 4 minuter/vecka till 6
minuter/vecka och boende.

o Lagändringar
o Namnbytet från Landstinget Västmanland till Region Västmanland
o Namnbyte från Vårdvalskansliet till Vårdvalsenheten.


