
Skinnskattett

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 19-05-20 Sid.57

Plats och tid Stora sammanträdesmmmet, kommunhuset den 20maj2019 kl. 08:30-11:00

Beslutande Roger Ingvarsson (5), ordförande
Soili Raja-Aho (5). vice ordförande
Helena Norrby (C)

Övriga deltagare Christer Jansson, tf sektorchef vård och omsorg
Elisabeth Åberg (L), ej tjänstgörande ersättare
Christine Larsson, kommunsekreterare
Tarja Isomäki, kommunsekreterare

Utses att justera: Helena Norrby (C)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen måndagen den 20maj2019 kl. 11:30

Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Christine Larsson § 50-52 Sekretess

§ 53-63

Ordförande
Roger Ingvarsson (S)

Justerande . .

Helena Norrby (C)

Delegationsbeslut: § 50 Ansökan om korttidsvistelse utanför det egna hemmet, enligt § 9.6, Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, Delegationsnummer: SOC 153
§ 51 Overvägande om fortsatt vård, Delegationsnummer: SOC2
§ 52 Godkännande av kontaktfamilj, Delegationsnummer: SOCI

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 54

Sammanträdesprotokoll

2019-05-20 Sid.62

Rapport — ej verkställda beslut

Utskottet informeras om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

Vid dagens sammantrUde lämnas inga rapporter.
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§ 55

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat inspektion från IVO av
stödboendet Defacto, sommarkollo, Länskompotten, arbetsmiljöarbete på IFO samt
personalfrågor.

Tf sektorchef för vård och omsorg informerar om att ny LSS-handläggare börjar sin
anställning i början av juni.

IVO har haft en inspektion av stödboendet Defacto. Inga synpunkter har lämnats från
kommunen då det inte fanns några felaktigheter i materialet. IVO påminde om att
avregistrera HVB-verksamheten när vi stänger den 30 juni 2019.

Sommarkollo: Dagkollo kommer arrangeras under två stycken treveckorsperioder i
sommar. Start blir måndag efter midsommarhelgen. Förutom kollot räknar IAB med att
kunna ha sommarlovsaktiviteter under hela sommaren. Målgruppen för kollot är barn
och ungdomar 7— 15 år. Dagkollot utgår från Sture, men aktiviteter kommer att ske
runtom i Skinnskatteberg beroende på väder och aktuell samarbetspartner. Samarbete
med olika föreningar och näringsliv i Skinnskatteberg planeras ske.

Migrationsverket har stängt all verksamhet i Lindesberg. 1 Skinnskatteberg har
Migrationsverket nu hyrt 19 lägenheter 1:or och 2:or. En viss omfördelning av de som i
dag bor i Riddarhyttan kommer att ske till dessa 19 lägenheter. Blir det många som
omlokaliseras kan det komma att påverka arbetet som enheten Integration och
arbetsmarknad gör för gruppen. Hur många nya asylsökande som kommer och varifrån i
Sverige dessa individer kommer är inte klart ännu. En nationell fördelning sker.
Migrationsverket i Västerås ser gärna att de kan bereda plats för personer från
Lindesberg. Migrationsverket signalerade att det kommer att lossna vad det gäller
uppehållstillstånd och framförallt skolan kommer från och med hösten att bli berörda av
att elever slutar tvärt och att det kommer nya elever. Mer info kommer om kommer från
Migrationsverket. De personer som kommer att bo i de aktuella 19 lägenheterna är
Migrationsverkets ansvar och är i nuläget inte aktuella för eventuellt ekonomiskt bistånd
från Socialtjänsten.

Länskompotten är en verksamhet där kommuner hjälper varandra med bostad när till
exempel någon part har blivit utsatta för våld i nära relation. Det är tänkt att alla
kommuner i länet ska ansluta sig till. Det betyder att vi måste tillhandahålla bostäder om
vi ska kunna få hjälp av andra kommuner.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Vård- och omsorgsutskottet 20 19-05-20 Sid.64

§ 55 forts.

Länskompotten ska inte användas vid akuta ärenden utan för mer långsiktiga lösningar.
Bedömningen är att det kan komma att handla om 1-2 lägenheter per år för
Skinnskatteberg. Tanken är att den placerande kommunen ska göra en gedigen
utredning och hjälpa den enskilde att ta kontakt med socialtjänsten i den nya
kommunen. Den nya kommunen ska då inte behöva göra en helt ny utredning. En
länsgemensam arbetsgrupp finns för att ta fram ett förslag och ett underlag som sen
kommer att presenteras för politiken i varje kommun med förslag om att ingå i
Länskompotten. Samverkan med Sektor teknik och service är nödvändig och är
påbörjad.

Projektet kring Ungas psykiska hälsa fortsätter under hösten 2019.

Kartläggning av arbetsmiljön inom WO gjordes under våren 2018. Arbetsgruppen har
arbetat med resultatet från kartläggningen under hösten 2018 och våren 2019. En
uppföljning av kartläggningen gjordes av sektorchefen via intervjuer med anställda.
Detta har sammanställts och kommer att arbetas med under nästkommande APT.

Rekryteringar av socialsekreterare pågår.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (5), Helena Norrby (C) och Elisabeth Åberg (L).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

jj notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 56 Dnr KS 2019-264-10 1

Svar på motion angående hemtjänsten och hemsjukvårdens
framtid

En motion gällande hemtjänscen och hemsjukvårdens framtid har inkommit från Bo
Öberg (M) och Staffan Strid (M) till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade 2018-12-10, § 125, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5), Helena Norrby (C) och Soili Raja-Aho (5).

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Roger Ingvarsson (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige j avslå motionen.

Soili Raja-Aho (S) yrkar bifall till Roger lngvarssons (5) förslag.

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

Ordrörandes ställer proposition på Roger Engvarssons (5) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Helena Norrbys (C) yrkande att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att vård- och
omsorgsutskottet beslutar enligt Roger Ingvarssons (5) förslag.

Helena Norrby (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 57 Dnr KS 20 18-866-700

Svar på medborgarfärslag angående framtagande av
handlingspian för att förebygga psykisk ohälsa

Ett medborgarförslag gällande framtagande av handlingspian för att förebygga psykisk
ohälsa har inkommit från Gun Britt Norén, 2 18-10-19 till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-11-12, § 100, att överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S), Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L) och
Soili Raja-Aho (5).

Tf sektorchefen yttrar sig.

Helena Nérrby (C) yrkar föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget anses
besvarad med hänvisning till de överenskommelser som finns mellan regionen och
kommunen gällande psykisk hälsa barn och unga och psykisk hälsa vuxna med
tillhörande handlingsplaner.

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

g medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till de överenskommelser som
finns mellan regionen och kommunen gällande psykisk hälsa barn och unga och psykisk
hälsa vuxna med tillhörande handlingsplaner.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 58 Dnr KS 2019-312-101

Svar på motion ang. att öppna en “seniorgård”

En motion gällande att öppna en seniorgård har inkommit från Bo Öberg (M) och
Staffan Strid (M), till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11,
§ 20 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5), Helena Norrby (C)och Soili Raja-Aho (5).

Roger lngvarsson (5) föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen
att en större lokalutredning pågår och att svar på utredning bör inväntas.

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Soili Raja-Aho (5) yrkar bifall till Roger lngvarssons (5) förslag.

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

Ordförandes ställer proposition på Roger Engvarssons (5) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen att avslå motionen med motiveringen att
en större lokalutredning pågår och att svar på utredning bör inväntas mot Helena
Norrbys (C) yrkande att föreslå kommunfullmäktige aft bifalla motionen och
finner att vård- och omsorgsutskottet beslutar enligt Roger Ingvarssons (5)
förslag.

Helena Norrby (C) reserverar sig till förmån rör eget förslag.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att svar på
utredning bör inväntas

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 59 KS 2019-272-101

Svar medborgarförslag angående en mötespiats för
kommunens innevånare

SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga
förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och
utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och insatser som gör
skillnad för brukarna. En tjunsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S), Helena Norrby (C)

Roger Ingvarsson (S) föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med
motiveringen att en större lokalutredning pågår och att svar på utredning bör inväntas.

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 avslå medborgarförslaget med motiveringen att en större lokalutredning pågår och att
svar på utredning bör inväntas

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 60

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 20 12-12-14,
§ 188, reviderad 2017-04-04, § 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, verksamhetspian. mål samt tidigare beslut ej ger vägledning
inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från värd- och omsorgsutskottet.

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

Inga rapporter kimnas vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 61

Övriga rapporter

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

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 62

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 63

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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