
Skinnskatteb€P
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.175

Plats och tid Stora sammantriidesmmmet, Kommunhuset den 8oktober2018 kl. 10:10-11:40

Beslutande Helena Norrby (C), ordförande
Pernilla Danielsson (M), vice ordförande
Angelique Nyström (OB)
Roger Tngvarsson (5)

Övriga deltagare Maria Dillner, chef för Sektor vård och omsorg
Christer Jansson, enhtschef Individ- och familjeomsorgen, § 148-150
Marie Tollefsen Mar1jström kommunchef § 151-159
Christine Larsson, bitr. kommunsekreterare

Utses att justera: Roger Ingvarsson (S)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 10oktober2018 kl. 09:00

Underskri her:

Sekreterare Paragrafer
Christine Larsson § 148-150 Sekretess

§ 151-159

Ordförande
Helena Norrby CC)

Justerande
Roger Ingvarsson (S)

Delegationsbeslut: § 148 Godkannande av familjehem, Delegationsnummer: SOCI
§ 149 Overvägande vid placering, Delegationsnummer: SOCI
§ 150 Overvägande vid placering, Delegationsnummer: SOCI

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid. 179

§ 151

Delegationsbeslut

D&egationsbeslut som är 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 beslutk

att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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- Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-10-08 Sid.180

§ 152 2018.0435.700

Rapport — ej verkställda beslut

Utskottet informeras om ej verkställda beslut ehhigt SoL och LSS. Till dagens
sammanträde finns inga beslut som inte verkställts.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.181

§ 153

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell införmation.

Sektorchefen informer4 från socialchefsdagarna.

1 ärendet yttrar sig Ang4lique Nyström (OB), Helena Norrby (C) och Roger
Ingvarsson (Sj.

Kommunchefei 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

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
siGn.
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Skinnskaebergs

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.182

§ 154 2018.0579.130

Nya gymnasielagen- information

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 132 att Skinnskattebergs kommun i första
hand i mån av plats ska erbjuda boende för individer som innefattas av gymnasielagen på
elevhem vid Aspehäcken, fl Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och
Ifeslutar om ekonomiskt bistånd för boende enligt 4 kapifiet, 2 § Socialtjänstlagen i de fall
kende på elevhem vid Aspebäcken ej är möjlig på grun av platsbrist, finansiering för
boende sker med statligt finansierade medel uppgående till 272 680 kronor. Ramanslag
1:9 Tillfälligt stöd till konununerför enscunkommande triga asvlsökanden ni. fl., att
ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuelL prövning till
asylsökande som studerar på grundskolenivå, att ovanstående att-satser tidsbestäms till
201-01-3l
att ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Efter kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-18 har Migrationsöverdomstolen i två
domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva
sitt beslutsstopp i dessa ärenden och kan börja fatta bifallsbeslut. Föreslår förvaltningen
en revidering av tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen 20 18-09-18, § 132, gällande
de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Värd- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-08-27, § 125 föreslå kommunstyrelsen g
Skinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda gratis boende för
individer som innefattas av gymnasielagen pä elevhem vid Aspebäcken
g Socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun utreder och beslutar om ekonomiskt
bistånd för boende enligt 4 kapitlet, 2 § Sociakjänstlagen 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 komnucnerftir ensamkommande unga asylsökanden in. fl.
att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efter individuell prövning till
asylsökande som studerar på gwndskolenivä

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 132
att Skinnskattebergs kommun i första hand i mån av plats ska erbjuda boende för
individer som innefattas av gymnasielagen på elevhem vid Aspehäcken



err-kommun
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.183

§ 154 fons.

att Socialijänsten 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 uppgående till 272 680
kronor. Ramanslag 1:9 Tillfälligt stöd till konnnmerför ensanikommande unga
as ‘lsökan den ni. fl.
att ekonomiskt bistånd och dagsersättning kan beviljas efrir individuell prövning tiLl
asylsökande som studerar på grundskolenivå
attovanstående att-satser tidsbestäms till 2019-01-31
att ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C). Roger Ingvarsson (5), Angelique Nyström
(OB) och Pemilla Danielsson (M).

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 enligt förvaltningens förslag

att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya
gymnasielagen i första hand söker studiemedel och studiebidrag från CSN för sin
dagliga försörjning

g de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya
gymnasielagen och fått avslag på ansökan om studiemedel och studiebidrag från CSN
kan efter individuell prövning beviljas ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet, 1 §,
Socialtjänstlagen

att de ungdomar som fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya
gymnasielagen i första hand ordnar sitt boende själva.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammanträdesprotokoll
Kommuns tyre is en
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-10-08 Sid.l84

§ 154 forts.

att de ungdomar som fått beslut om tilLfälligt uppehållstillstånd enligt Nya
gymnasielagen som ej klarar att ordna sitt boende i första hand erbjuds boende på
elevhm vid Aspebäcken och att hyran i första hand finansieras genom
studiemedel/studiebidrag från CSN

att de ungdomar som fått beslut on tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya
gymnasielagen och som ej klarar a t finansiera sitt boende själva beviljas ekonomiskt
bistånd enligt 4 kapitlet, 2 §, Socia tjänstlagen. Kostnaden täcks i första hand av
statligt finansierade medel uppgåendetill 272 680 kronor. Ramanslag 1:9 Tiftul1igt stödför
ensa,nkon,nzande unga asvisökande m.fl.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Värd- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.185

§ 155 20180680.700

Uppföljning av delrapport gällande inrapporterade avvikelser i
hälso- och sjukvård för tiden 2018-01-01 —201 8-06-30

Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse där statistik över inrapporterade
avvikelser gällande hälso- och sjukvård redovisas per helår. Som ett komplement till detta
dokument upprättas varje år en de1raport för årets första 6 månader över inrapporterade
avvikelser gällande hälso- och sjukvåfrd. Rapporten behandlades av kommunstyrelsen
2018-09-18, § 128 som besLutade g godkänna rapporten, att lägga rapporten till
handlingarna, samt ärendet återraporteras till nästa ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-08-27, § 121 föreslå
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i rapporten

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 18-08-27, § 121 föreslå kommunstyrelsen
g godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 128
att godkänna rapporten

lägga rapporten till handlingarna
att ärendet återrapporteras tiLl nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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 18-10-08 Sid.186

§ 155 forts.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra Tédaktionella ändringar.

fl ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med handlingspianen

Vård- och orfisorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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SammantradesprotokoN
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.187

§ 156

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
Samrådsgruppe för Finska Förvaltningsområdet och Region Västman4nds
Samverkansgruper.

FörtroendevaId representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, 1erksamhetsplan,
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
återapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Pernilla Danielsson (M) rapporterar från gemensamma hjälpmedelsnämndens
sammanträde 20 18-08-29.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C) och Roger Ingvarsson (5).

Sektorchefen yttrar sig.

Ordrörande 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

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
1 sign.n
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 18-10-08 Sid.188

§ 157

Övriga rapporter

När lämnas rappörter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragnirfgslista.

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträ e.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskoflet 2018-10-08 Sid.189

§ 158

Delgivningar

Inga délgivningar föreligger till dagens sammantride

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2018-10-08 Sid.190

§ 159

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid dagens sammanträdé

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.


