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Plats och tid Aulan, Aspebäcken den 25 maj 2020 kl. 08:30-09:45

Beslutande Roger Ingvarsson (S), ordifirande
Soili Raja-aho (S), vice ordförande
Elisabeth Åberg (L). tjänstgörande ersättare. § ej 50 pgajäv

Övriga deltagare Christer Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen, § 47-56
Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses aujustera: Elisabeth Åberg (L)

Plats och tid Aspebäcken, måndag 25 maj 2020 kl. 12:00

Underskrifter:

Sekreterare
Christine Larsson

Paragrafer
§ 47, § 53-65
§ 48-52 Sekretess

Soili Raja-aho (S){ § 50

Delegationsbeslut: § 48 Godkännande av familjeliem, Delegationsnummer: SOCI
§ 49 Beslut om fortsatt vård, Delegationsnummer: S0C28
§ 50 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm angående överklagat beslut gällande

beredande av vård jml LVU. Mål nr. 3297-201i+dwt&treitden--
Delegationsnummer: 50C161

§ 51 Beslut om umgängesbegränsning, Delegationsnummer: SOCI4
§ 52 Beslut ifråga om köp/verkställighet av särskilt boendebeslut (av boende) i annan

kommun, Delegationsnummer: SOC2 SOC

Ordrörande

Justerande

Roger lngvarsson (S) 4D’

Elisabeth Åberg (L), § 47-49. § l-65
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Paragrafsammanställning

§ 47 Ändring av föredragslista
§ 48 Godkännande av familjehem - Sekretess
§ 49 Beslut om fortsatt vård - Sekretess
§ 50 Yttrande till Kammarräffen i Stockholm angående överklagat beslut gällande beredande av

vård jml LVU. Mål nr. 3297-20 - Sekretess
§ SI Beslut om umgängesbegränsning - Sekretess
§ 52 Beslut ifråga om köp/verkställighet av särskilt boendebeslut (av boende) i annan kommun

eller hos annan vårdgivare - Sekretess
§ 53 Delegationsbeslut
§ 54 Sektorchefen informerar
§ 55 Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30- information
§ 56 Årsredovisning 2019 Norra Västmanlands Samordningsförbund
§ 57 Rapport från 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen
§ 58 Tillsynsplan Alkohol 2020
§ 59 Svar på medborgarifirslag angående matkostnader rör boenden på Heingården och

Klockarbergsgården
§ 60 Svar på medborgarförslag gällande personligt ombud
§ 61 Svar på motion gällande installation av duschroboten Poseidon
§ 62 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med

samverkansorgan och samrådsorgan
§ 63 Ovriga rapporter
§ 64 Delgivningar
§ 65 Ovriga frågor

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 47

Ändring av föredragslista

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ärende Beslut ifråga om köp/verksrällighet av särskilt boendebeslut (av boende 1 annan kommun
eller hos annan vårdgh’are läggs tilL Pdredragslistan och blir nytt ärende 3.

fl ärende Rapportfrån 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen läggs till
fdredragslistan och blir nytt ärende 7.

ärende Tillsynsplan Alkohol 2020 läggs till röredragslistan och blir nytt ärende 8.

ärende Svar på niedborgaiförslog angående niatkosinader för boendenpå Hemgården och
Klockarbergsgården läggs till f&edragslistan och blir nytt ärende 9.

att ärende Svar på inedborgarförslag gällande personligt ombud läggs till ffiredragslistan och blir
nya ärende lo.

att ärende Svar på motion gällande installation av duschroboren Poseidon läggs till Päredragslistan
och blir nytt ärende 11.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§53

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut som är tagna inom utskottets verksamhet presenteras på sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
AlrQ
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§54

Sektorchefen informerar

Tf. sektorchef ger utskottet alctuell information.

Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg informerar om att rekrytering av LSS
handläggare är slutförd. Covid 19 är läget fortsatt stabilt. Inga bekräftade fall på våra boenden.
Personalen inom sektorn gör ett mycket bra arbete.

Ann-Britt Löfströrn lämnar sitt uppdrag 2020-05-30. Under tiden till dess att den nya sektorchefen
börjar utses Christer Jansson. enhetscheflFO till tf. sektorchef Vård och omsorg. En ny sektorchef
tillträder den 17 augusti.

Utskottet tackar Ann-Britt för ett väl utfört arbete.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S). Soili Raja-aho (S) och Elisabeth Åberg (L).

Ordifiranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet 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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§55

Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30- information

Vård- och omsorgsutskottet får vid sammanträdet information om det ekonomiska läget
inom verksamhetsområdet.

Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg föredrar ärendet.

Sektorn gör ett prognostiserat underskott på 10,7 miljoner. Underskottet beror till största delen på
oförutsedda placeringar, ökat försörjningsstöd, konsulter och personalkostnader. men även
felbudgeterade verksamheter. Till kommande budgetår behöver kostnader analyseras och en
ordentlig budgetuppföljning göras.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S), Soili Raja-aho (S) och Elisabeth Åberg (L).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
A7-rP
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§ 56 KS 2020-382-106

Årsredovisning 2019 Norra Västmanlands Samordningsförbund

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Samordningsförbund har beslutat att
överlämna årsredovisning med bokslut för år 2019 till medlemskommunema för
fastställande. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar ifireslå kommunfullmäktige

att fastställa upprättad årsredovisning för år 2019 för Norra Västmanlands Samordningsförbund.

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

att uppmana Norra Västmanlands Samordningsförbund att använda Freveko AB:s förbättringsf&slag
i styrelsearbetet 2020.

Justcrandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 57 KS 2020-1 17-501

Rapport från 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen

En rapport från 2019 års tillsyn och handläggning har upprättats rdr godkännande av
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg röredrar 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 kommunstyrelsen

godkänna rapporten ifir 2019 års tillsyn och handläggning enligt alkohollagen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§58 KS2020-117-501

Tillsynspian Alkohol 2020

En tillsynsplan Pär 2020 gällande tillsyn och handläggning enligt alkohollagen har upprättats och ska
antas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ann-Britt Löfström. tf sektorchef Vård och omsorg 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 rörslå kommunstyrelsen

att anta upprättad Tillsynsplan Alkohol 2020

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§59 KS2019-325-I0l

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. Kommunfullmäklige beslutade 2019-06-03, § 60 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige.
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
uppränad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-06-03, § 60
att överlämna medborgarförslaget till kommunswrelsen för beslut och delgivning till
kommun ful linäkti ge.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2020-01-28, § 9
att ärendet återremitteras förvaltningen för fortsatt handläggning.

Ann-Britt Löfström. tf sektorchef Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S), Soili Raja-aho (S) och Elisabeth Åberg (L).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen

gfl avslå medborgarffirslaget.

( Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§60 KS2019-867-I0I

Svar på medborgarförslag gällande personligt ombud

ER medborgarförslag angående an börja bedriva verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsänningar har inkommit från Sheila 1 Skog. Motionären föreslår
att Skinnskattebergs kommun ska börja bedriva verksamhet med personligt ombud rör vissa personer
med psykiska funktionsnedsäuningar. En tjänsleskrivese i ärendet finns uppränad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07, § 94
att överlämna medborgarfärslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kom munfull mäktige.

Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (5).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen

n bifalla medborgarförslaget.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§61 K52019-311-10l

Svar på motion gällande installation av duschroboten Poseidon

Bo Öberg och Staffan Strid har lämnat in en motion gällande installation av duschroboten Poseidon.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 19 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Motionärema föreslår att Skinnskattebergs kommun 5ka installera duschroboten Poseidon
inom äldreomsorgen. Motionärema lyfter i sin motion att rörelsehindrade personer själva ska kunna
ta hand om sin personliga hygien, personalen undvika tunga lyft och den äldre kan minska
halkolyckor. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-0311, § 19

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ann-Britt Löfström, tf sektorchef Vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (5).

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar förslå kommunfullmäktige

att avslå motionen.



mun
Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2020-05-25 Sid.74

§ 62

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning ifir Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, §
188. reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan
Samrådsgmppen rör Finska Fön’altningsområdet 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. verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta
Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från vård- och omsorgsutskottet.

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 63

Ovriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänifirs till ärenden på dagens röredragningslista.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 64

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 65

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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