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Plats och tid Aulan, Aspebäcken, den 31 augusti 2020 kl. 08:30- 09:25

Beslutande Roger lngvarsson (S), ordförande
Soili Raja-Aho (S), vice ordförande
Helena Norrby (C)

Övriga deltagare

Utses anjustera:

Plats och tid

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Christer Jansson, enhetschef Individ och familjeomsorg
Carina Gullemo, sektorchef vård- och omsorg
Elisabeth Åberg (L), ej tjänstgörande ers.
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Thomas Vilander, kommunsekreterare
Marie Tollefsen-Markström, § 76, § 84

Helena Norrby (C)

Paragrafer
§ 74 sekretess
§ 75—84

Helena Norrby (C)

Delegationsbeslut: § 74 Övervägande om fortsatt vård, delegalionsnummer SOC 2

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

Aulan, Aspebäcken måndagen den 31 augusti 2020 kl. 12:00
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Roger lngvarsson (S)

Justerande
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Pa rag rafsam manställning

§ 74 Övervägande om fortsatt vård - sekretess
§ 75 Delegationsbeslut
§ 76 Sektorchefen informerar
§ 77 Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och sjukvården 2020-01-01 — 2020-06-30
§ 78 Antagande av patientsäkerhetsberättelse för 2019
§ 79 Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen enligt

14 kap. 6 § socialtjänstlagen — Lex Sarah
§ 80 Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen enligt

14 kap. 6 § socialtjänstlagen — Lex Sarah
§ 81 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med

samverkansorgan
§ 82 Ovriga rapporter
§ 83 Delgivningar
§ 84 Ovriga frågor

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 75

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut som är tagna inom utskottets verksamhet presenteras på sammanträdet.

Finns inga delegationsbeslut att rapportera vid sammanträdet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 76

Sektorchefen informerar

T.f. sektorchef ger utskottet aktuell information.

Kommunchefen presenterar nya vård- och omsorgschefen och ger ordet till Carina Gullemo som
ger en kort presentation av sig själv.
Tf. sektorchef informerar om läget under sommaren. Klockarbergsgården har haft ett ansträngt
läge pg av covid-19. Hemgården har fungerat bra. [nom hemtjänsten har vikarietillgången varit
relativi bra. Viljan gjordes om till en covid-19 avdelning men har kunnat nyttjas till annan
verksamhel då läget med covid- 1 9 patienter varit bra.
JAB har haft M deltagare under sommaren. IFO har fungerat bra.
T.f. sektorchef ger en rapport kring försörjningsstödet som ligger över budget.
En brukare som tidigare placerades på boende i annan kommun har tilldelats plats på boende i
kommunen.
Omffirdelning av ansvarsområden mellan vissa enhetschefer kommer att ske.

1 ärendet yttrar sig Roger [ngvarsson (S), Elisabeth Åberg (L) och Soili Raja-Aho (S).

1 ärendet yttrar sig sektorchefen.

Ordrörande ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo aft 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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§ 77 KS 2020-680-700

Delrapport gällande inrapporterade avvikelser i hälso- och
sjukvården 2020-01-01—2020-06-30

Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse där statistik över inrapporterade avvikelser
gällande hälso-och sjukvård redovisas per helår. Som en komplement till detta dokument
upprättas varje år en delrapport rör årets första 6 månader över inmpporterade avvikelser gällande
hälso-och sjukvård. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en rapport gällande
inrapporterade avvikelser i hälso-och sjukvård för tiden 2020-Ol-Ol-2020-06-30. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns uppränad

tf. sektorchef för Vård och omsorg föredrar ärendet.

Sektorchefen yttrar sig i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (5), Soul Raja-Aho (5) 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 föreslå kommunstyrelsen

lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 78 KS 2020-679-700

Antagande av patientsäkerhetsberäftelse för 2019

Enligt patientsäkerhetslagen, 2010:659, ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 1
en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den 1 mars
varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den. Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS, har upprättat patientsäkerhetsberättelse rör 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

tf. sektorchef för Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Jngvarsson (S) och Helena Norrby (C).

Utskottet uppmärksammar förvaltningen på att rapporten kommer sent på året, önskvärt med en
rapport tidigare vid kommande rapportering.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar fdreslå kommunstyretsen

att anta upprättad patientssäkerhetsberättelse för 2019.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 79 KS 2020-551-700

Utredning angående ek missförhållande inom äldreomsorgen
enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen — Lex Sarah

En anmälan inkom från sjuksköterska vid hemsjukvården att en av hennes patienter utsatts för ett
missförhållande i hemmet av en personlig assistent. Av den anledningen inledde föaltniiget en
utredning angående ett missförhållande inom älderomsorgen enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen —

Lex Sarah. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

T.f. sektorchef rör Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S).

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

gil avsluta utredningen med de redovisade vidtagna åtgärderna.

gli lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 80 KS 2020-552-700

Utredning angående ett missförhållande inom äldreomsorgen
enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen — Lex Sarah

En timanställd vikarie kontaktar enheischef rör Klockarbergsgården gällande en händelse som
sken dagen innan i verksamheten. Det föranledde till en utredning angående misstanke om
missförhållande inom äldreomsorgen enligt 14 kap. 6 § Soeialtjänstlagen - Lex Sarah. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

T.f. sektorchef för Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S).

Ordförande ställer frågan om vård- och omsorgsutskonet är redo au gå till besLut och finner
frågan med ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handLingarna.

! Justerandes Utdragsbestyrkande
1 sign.
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§ 81

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen. antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, § 188.
reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan. är kommunens samrådsorgan Samrådsgruppen
för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands Samverkansgrupper.

Förtroendevalda representanler i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål
samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt Den
Rirtroendevalde 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 omsorgsutskonet.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligen kortfattat
återrapportera vid nästffiljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta ärendet,
eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Roger lngvarsson (5) informerar från träff den 28augusti 2020 med regionens samverkansgrupp
äldre, skriftlig rapport kommer till nästa sammanträde.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

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 beslutar

fil lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestvrkande
sign.
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Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänffirs till ärenden på dagens ffiredragningslista.

Vi dagens sammanträde lämnas inga rapporter.
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Delgivningar

Till dagens sammanträde ffireligger inga delgivningar.
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§ 84

Övriga frågor

Soul Raja Alm (S) ställde en fråga om finsk avdelning vid beredningen.

Kommunchefen svarar, r&valtnungen kommer att se över hela organisationen nu när en ny
sektorchef finns på plats och i dagsläget finns ingen kö till en finsk avdelning.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.


