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Paragrafsammanställning

1 Övervägande om fortsatt vård- Sekretess
§ 2 Delegationsbeslut
§ 3 Sektorehefen informerar
§ 4 Joumalgranskning inom hälso- och sjukvården särskilda boendeformer
§ 5 Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden
§ 6 Förslag till nytt samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden
§ 7 Verksamhetsplan med interkontrollplan 2020 rör Hjälprnedelscentmm
§ $ Overenskommelse om samverkansregler
§ 9 Svar på medborgarförslag angående matkostnader för boenden på Hemgården och

Klockarbergsgården
§ 10 Förberedelse, genomförande och återkoppling rör sammanträden och beredningar med

samrådsorgan
§ 11 Ovriga rapporter
§ 12 Delgivningar
§ 13 Ovriga frågor

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§2

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut som är tagna inom utskottets verksamhet presenteras på sammanträdet.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S) och Elisabeth Åberg (L).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

fl lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§3

Sektorohefen informerar

Tf sektorchef ger utskottet aktuell information.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen informerar om aktuell lägesinformation på Viljan
och Sjubo samt ger information kring personlig assistans (LSS).

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5) och Lena Lovén Rolén (5).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§4 KS2019-1133-704

Journalgranskning inom hälso- och sjukvården särskilda
boendeformer

1 syfte att säkerställa en god och säker vård, genomförs årligen enjournalgranskning av
slumpmässigt utvalda joumaler. Granskningen genomförs i tre steg, granskning, analys och
upprättande av handlingspian. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S)

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

Värd- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§5 KS2019-240-lOl

Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden

1 samband med regionens organisationsförändring 2020-01-01 har reglementet förändrats och går till
huvudmännen för beslut. Hjälpmedelsnämnden har överlämnat förslaget till nytt reglemente och till
rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna det redovisade förslaget att gälla från
2020-01-01—2022-12-31. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S).

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

Värd- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna det redovisade förslaget till reglemente för den gemensamma
hjälpmede]snämnden, att gälla 2020-01-01—2022-12-31.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§6 KS2019-240-101

Förslag till nytt samverkansavtal för Hjälpmedelsnämnden

1 samband med regionens organisationsföränddng 2020-01-01 har reglementet förändrats och går till
huvudmännen för beslut. Samverkansavtalet behöver också revideras. Ett nytt samverkansavtal
behöver således godkännas av kommunMlmäktige. Hjälpmedelsnämnden har överlämnat förslaget
till nytt samverkansavtal och till rekommenderar regionen och respektive kommun att anta det
redovisade förslaget till samverkansavtal för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla från
2020-04-01. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen rör individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktigc

att anta det redovisade förslaget till samverkansavtal f6r den gemensamma
hjälpmedelsnämnden, att gälla från 2020-04-01.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§7 KS2019-240-101

Verksamhetspian med interkontroliplan 2020 för
1-Iiä pmedeseentrum

Region Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping,
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse om
gemensam hjälpmedelsnämnd, benämnd Hjälpmedelsnämnd. Region Västmanland är värdiandsting
och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Västrnanlands organisation.
Hjälpmedelsnämnden har överlämnat fastställd verksamhetsplan till huvudmännen enligt beslut
2019-12-12, § Il. En tjänsteskiivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

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

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna upprättad verksamhetsplan med intemkontroliplan 2020 för
hj älpmedelscentrum.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§8 KS20l9-1136-704

Överenskommelse om samverkansregler

Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish
Medtech och Swedish Labtech har sedan många år gemensamt överenskomna regler, kallade
Samverkansreglerna. Dessa styr vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins
medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden. Utgångspunkten för all god
samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkansreglema omfattar alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården samt industrin.
Tidigare samverkansregler behöver modemiseras och uppdateras till dagens kontext samt förenklas
och göras mer kommunicerbara. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen rör individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5),

Helena Norrby (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag

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

Värd- och umsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna den nya överenskommelsen om samverkansregler för den offentliga
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§9 KS2019-325-101

Svar på medborgarförslag angående matkostnader för boenden på
Hemgården och Klockarbergsgården

Ett medborgarförslag angående matkostnader för boenden på Hemgården och Klockarbergsgården
har inkommit från Ragnar Eriksson. KommunMimäktige beslutade 2019-06-03, § 60 fl överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunMlmäktige.
Motionären föreslår att mat som inte serveras exempelvis vid sjukhusvistelser inte ska bekostas av de
pensionärer som bor på Hemgården och Klockarbergsgården. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunftillmäktige beslutade 20 19-06-03, § 60
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen f6r beslut och delgivning till
kommunMlmäktige.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S), Lena Lovén Rolén (S) och Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) yrkar föreslå kommunstyrelsen fl bifalla medborgarförslaget.

Lena Lovén Rolén (S) yrkar att ärendet återremitteras förvaltningen för fortsatt handläggning.

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

Ordförande ställer proposition på Lena Lovén Rolén (S) återremissyrkande och finner att det
bifal lit s.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ärendet återremitteras förvaltningen för fortsatt handläggning.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. c
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§ lO

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 Samrådsgmppen för
Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands Samverkansgrupper.

Fönroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetspian, mål samt
tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Sbnnskattebergs 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. Återrapporteringen ska innefatta ärendet,
eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Roger Ingvarsson (S) rapporterar från samverkansgrupp äldre 2019-12-20.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarson (5), Helena Norrby (C), Elisabeth Åberg (L), Lena Lovén Rolén
(5).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 11

Ovriga rapporter

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

Lena Lovén Rolén (5) rapporterar från regionalt projektmöte med Kvinna in i Sverige.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarson (5), Lena Lovén Rolén (5), Elisabeth Åberg (L) och Helena
Norrby (C).

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

Värd- och omsorgsutskottet beslutar

lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 12

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 13

Övriga frågor

Lena Lovén Rolén (S) ställer en fråga om social dumpning.

Lena Lovén Rolén (S) ställer en fråga om arbetssätt.

Elisabeth Åberg (L) ställer en fråga om Lotsen.

Helena Norrby (C) ställer en fråga om kolloverksamhet sommaren 2020.

Enhetsehefen fdr individ- och familjeomsorgen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

fl



Samverkansgruppen äldre Regionen 19-12-20

Digitalisering i stort
Ann-Margreth Hammar, Regional digitaliseringskoordinator. Region Västmanland och Anne
Almqvist. digiialiseringsstrateg Vård och omsorgsft5rvaltningen. Västerås stad. informerar.

Anne Almqvist är länets representant i Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) nätverk för
socialtjänstens digitalisering. Cirka 225 000 nya medarbetare beräknas behövas inom vården 2023
om inga f&ändringar görs. Digitalisering är nödvändig rör att klara bemanningen och
effektivisering är nödvändig för att klara dem ökade kostnader som uppstår på grund av fler äldre.

Den digitala omställningen omfattar förutom tekniken även förändring i såväl samhället som sättet
att utföra uppgifter. Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter och att alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och dem
fördelar den rör med sig.

Uppkopplade Västmanland
Lars Eriksson, Bredbandskoordinator, Region Västmanland informerar.
Andelen hushåll som är anslutna till liber varierar. Det är stora skillnader mellan land och stad och
även mellan kommuner. Läget i stort är att utbyggnaden är försenad 1-2 år och det gäller för alla
aktörer. Problem är att dem återstående områdena inte är kommersiellt gångbara utan kräver
offentligt stöd.

En socioekonomisk analys med olika målgrupper har giorts. Områden där den äldre befolkningen är
mer dominerande ligger för det mesta på landsbygd och i mindre tätorter där tillgång till bredband
ofta är sämre.

Välflirdsportar införs För att möjliggöra tillhandahållandet av olika välftirdstjänster inom vård och
omsorg från det olfentligas sida. Det bygger på att man har någon form av separat kanal För
välllirdsbredband oberoende av om det finns ett privat bredbandsabonnemang.

Utmaningar
Fiher i fastigheter. resfria!digitala möten. Samverkan mellan organisationer samt Upphandling över
organisationsgränser. Fiber i fastigheter. Det är komplext med olika fastighetsägare och olika
utrörare inom äldreomsorgen. och det medför svårigheter att f tillgång till liber. Västerås stad får
inte investera i privata fastigheter. Långa hyrestider och svårigheter att omförhandla avtal, många
olika leverantörer med många olika lösningar. Leverantörer med väl llirdsteknik får inte koppla upp
sig på stadens nät.

Resfria/digitala möten. Beroende på vilka som ska delta och vad om ska avhandlas i de digitala
mötena ställs krav på säkerheten. Vidare behöver organisationen besluta om vad som gäller hos dem
samt säkerställa att lagstiftning efterröljs.

Samverkan mellan organisationer. Det finns vinster med att samverka mellan organisationer men en
utmaning att fä till. Samverkan bör bygga på behov av en gemensam lösning som behöver hanteras
tillsammans. Exempel på samverkan i länet är gemensamt biblioteksdatasystem.

Upphandling över organisationsgränser. Det finns svårigheter att upphandla över
organisationsgränser och få till gemensamma upphandlingar mellan olika organisationer, beroende
på bland annat olika tidsaspekter och avtal som löper olika tid. Det finns exempel på gemensamma
upphandlingar. till exempel har l-Ijälpmedelscentrum upphandlat välflirdsteknik. 1-lur kan fler
gemensamma upphandlingar komma till stånd?



Goda exempel i länet
Gunilla Svensson projektledare tjänster och projekt Region Västmanland, informerar om projekt
Sammanhållen journaiffiring där journalsystemet Cosmie införts på alla hälso- och sjukvårdsenheter
inom Västerås stad. Kommunen och regionen har samma journalsystem vilket medför stora Pärdelar
till exempel har patientsäkerheten ökat och arbetet Pär sjuksköterskor har underlättats betydligt. 1
Surahammar och Skinnskatteberg finns intresse att ansluta. Det här är ett gott exempel på
samverkan mellan regionen och kommunerna.

Samordnad utskrivning Ett utvecklingsarbete pågår fortfarande, det konkreta arbetet utifrån lagen
och gemensamma riktlinjer har pågått i drygt ett år nu. Det lagstadgade samarbetet mellan kommun

och region kring utskrivning ska säkra att det blir bra Pär patienten. ett IT-baserat
in(hrmationssystem COSMIC LINK används av alla huvudman.

Samverkan i länet och nationellt
Ett nätverk med representanter Pär kommunernas socialtjänst och regionrepresenlanter finns från
och med 2019. Del ger möjlighet Pör deltagarna att dela erfarenheter och sprida goda exempel kring
digitalisering. stödja varandra i olika frågor angående digitaliscring. identifiera områden för konkret
samarbete m.m.


