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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Plats och tid Aulan, Aspebllcken, den 5 oktober 2020 kl. 08:30- 09:22

Beslutande Roger Ingvarsson (S), ordförande
Soili Raja-Aho (S), vice ordförande
1-lelena Norrby (C)

Övriga deltagare Christer Jansson, enhetschef Individ och familjeomsorg
Carina Gullemo, sektorchef vård- och omsorg, § 85
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Thomas Vilander, kommunsekreterare

Utses att justera: Helena Norrby (C)

Plats och tid Aulan. Aspebäcken måndagen den 5 oktober 2020 kl 12:00

Underskrifier:

Sekreterare Paragrafer
Thomas Vilander § 85

§ 86-89 sekretess
§ 90-96

Ordförande
Roger lngvarsson (S)

Justerande
Helena Norrby (C)

Delegationsbeslut: § 86 Omprövning av vård. delegationsnummer SOC 13
§ 87 Overvägande om fortsatt vård. delegationsnummer SOC 2
§ 88 Oven’ägande om fortsatt vård. delegationsnummer SOC 2
§ 89 Utredning kontaktfamilj, delegationsnummer SOC 1

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Paragrafsammanställning

§ 85 Sektorchefen informerar
§ 86 Omprövning av vård — sekretess

§ 87 Övenilgande om fonsait vård - sekretess
§ 88 Overvägande om fortsatt vård - sekretess
§ 89 Utredning kornaktfamilj - sekretess
§ 90 Delegationsbeslut
§ 91 Revidering av reglemenle för gemensam hjälpmedelsnämnd 2020-2022
§ 92 Svar på motion omjllmstiillt ekonomiskt bistånd
§ 93 Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden och heredningar med

samverkansorgan
§ 94 Ovriga rapporter
§ 95 Delgivningar
§ 96 Övriga frågor

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 85

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information.

Arbetsmiljö hemtjansten. bra resultat. förmedlat till medla. Behöver se över planeringssystem.

Information om Covid 19 nuläget. Öppna upp för besök, begränsat antal besökande.

Ett fall av Covid 19 i hemtjänsten och en sjuksköterska, åtgärder vidtagna.

Lediga tjänster inom vård och omsorg. Tjänst som LSS-handläggare tjänster ute. intervjuer pågår.
konsult inhyrd. Ledig tjänst Sjukgymnast. rekrytering pågår.

Enhetschefen informerar om att ekonomiskt bistånd har stabiliserat sig. Åtgärdsplan. bjuda in
arbetsfZ5rmedlingen för nulägesbild och eventuella planerade åtgärder. Arbete med planering rör
praktikplatser.

1 ärendet yttrar sig Roger lngvarsson (S) och Soili Raja-Aho (S).

1 ärendet yttrar sig enhetschefen.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

gfl lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§90

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut som är tagna inom utskottets verksamhet presenteras på sammanträdet.

Ordrörandebeslut på placering av familj på skyddat boende.

Ordförandebeslut på tidsbegränsad omplacering.

Ordrörande ställer frägan om värd- och omsorgsutskottet ur redo att gä till beslut och finncr
frägan med ja besvarad.

Vird- och omsorgsutskottet beslutar

att Higga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§91 KS2020-761-10I

Revidering av reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd

Reglernentet Pär den gemensamma hjälpmedelsnämnden har reviderats. Västmanland har
kommunernas och Regionens hjälpmedelshantering samordnats på
Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedelsnämnden ansvarar ffir Hjälpmedelscentrum En tjänsteskrivelse
i ärendet finns upprättad.

Enhetschefen yttrar sig i ärendet.

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

OrdWrandc ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är rcdo att gå till beslut och
finner frågan mcd ja besvarad.

Vård- och omsorgsutskotlet beslutar rdrcslå kommunfullmäktige

att godkänna det reviderade reglementet rörande gemensam hjälpmedelsnämnds Pär perioden
2020-2022

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§92 KS2019-1090-l0I

Svar på motion om jämställt ekonomiskt bistånd

En motion om jämställt ekonomiskt bistånd har inkommit från Helena Norrby (C). Motionären
yrkar att rörsörjningsstödet skall trdelas lika mellan parterna i de fall försörjningsstöd betalas ut
till ett hushåll som består av två vuxna. Vidare skriver motionären att rörsörjningsstödet i
daasläget automatiskt går till mannens konto. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Enhetschef för Vård och omsorg föredrar ärendet.

Enhetschef för Vård och omsorg yttrar sig

1 ärendet yttrar sig koger lngvarsson (5) och Helena Norrby (C),

Helena Norrby (C) yrkar att bifalla motionen.

Sammanträdet ajourneras rör överläggning.

Sammanträdet återupptas

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 93

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, Ur kommunens samrådsorgan Samrådsgruppen
för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands Samverkansgrupper.

Färtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget. verksamhetspian. mål
samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt. Den
fönroendevalde 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
äterrapportera vid näströljande utskottssammanträde. Äterrapporteringen ska innefatta ärendet.
eventuellt inhämiad ståndpunkt samt ärendeis utgång.

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

Enhetschefen yttrar sig.

Roger lngvarsson (5) lämnar skriftlig information som bifogas protokollet.

Ordrörande 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
stgn.
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Organ Samverkansgruppen äldre

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ing 4, Västerås alternativt digialt möte

Tidpunkt Fredagen den 28augusti 2020

Ledamöter Kenneth Östberg (5), Ordförande, Region Västmanland
Christina Ulvede (C), Region Västmanland
Marie-Louise Söderström (C), Arboga, digitalt deltagande
Niclas Bergström (5), Fagersta, digitalt deltagande
lngvor Regnemer (5), Hallstahammar
Linda SöderJonsson (5), Kungsör
Olle Rahm (5), Norberg, digitalt deltagande
Roger lngvarsson (5), Skinnskatteberg
Bengt-Åke Nilsson (L), Vice ordförande, Västerås, digitalt deltagande
Håkan Freijd (M), Oppositionens plats, digitalt deltagande

Ersättare Marita Pettersson (5), Kungsör
Helena Norrby (C), Skinnskatteberg, digitalt deltagande
Marie Wiberg (V), Oppositionens plats

Övriga Sara Cederbom, utvecklingsstrateg, Region Västmanland
ian Smedjegärd, smittskyddsläkare, Region Västmanland
Lisbet Löpare Johansson, Sveriges Kommuner och Regioner, digitalt deltagande
Helena Henningsson, Sveriges Kommuner och Regioner, digitalt deltagande
Mattias Damberg, områdeschef Nära vård, Region Västmanland
Ewa Göransson, biträdande områdeschef Nära vård, Region Västmanland
Lillemor Quist, socialchef Hallstahammars kommun
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Inledning

Ordförande inleder och hälsar samverkansgrupp äldre välkomna och informerar att
det blir en gemensam presentation vid punkt 5 och punkt 6 dagordningen.

2 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 13 november 2020 kl 09.00.

3 Uppföljning covid -19

Jan Smedjegård informerar om covid-19 läget i regionen och provtagning.

Antal covid-19 fall kulminerade i regionen runt vecka 24-25. Covid-avdelningar på
Västerås sjukhus är nu nedstängda och nu vårdas covid-19 patienter på
infektionskliniken. Framtiden är osäker men ian Smedjegård befarar ett ökat antal
covid-19 patienter framöver då smittspridningen har ökat i övriga delar av landet den
senaste tiden.



MINNESANTECKNINGAR 2

2020-08-28 t 0 m sid 3

Jan Smedjegård visar statistik på provtagning för regionens kommuner.

Alla provsvar från alla provtagningsinstanser går till regionen som sammanställer
positiva svar. Invånaren får svar digitalt och för personer som inte har möjlighet att ta
emot digitala svar sköter vårdcentralen kontakten med patienten. Vid positivt
provsvar uppmanas patienten att ta kontakt med sin familj, arbetsplatsen och andra
kontakter för smittspårning.

Provtagning av antikroppar covid-19 i Region Västmanland för allmänheten är under
uppbyggnad. Personer bosatta i Västmanland ska kunna provta sig för antikroppar.
Invånaren kommer att på samma sätt som vid provtagning för covid-19 boka
antikroppstest och få provsvar digitalt.

Personal inom vård och omsorg i regionen och regionens kommuner kommer
kostnadsfritt att testa sig för antikroppar, för övriga kommer provet att kosta 200 kr.
Personer kommer att kunna provtas i Västerås, Köping, Sala och Fagersta.

4 God och Nära vård. Huvudbetänkandet, nationell lägesrapport

Lisbet Löpare johansson samordnare Nära vård 5KR och Helena Henningsson, 5KR
informerar om Nära vård som utgår från Agenda 2030 och är ett skifte från dagens
hälsosystem till ett system som är designat för människor.

Målbilden är att Nära vård utgår från individuella förutsättningar och behov, bygger
på relationer och är hälsofrämjande och proaktiv. Fokus förflyttas från organisation
till person och relation.

Antalet personer med kronisk sjukdom ökar som medför ett ökat behov av
primärvård och hemsjukvård. Ökningen av antalet äldre medför också krav på
omställning. Digitaliseringen driver på utvecklingen.

Lisbet Löpare informerar om organisationen runt nära vård, nya sätt att leva och
styra.

Helena Henningsson informerar om SKR:s yttrande över rapporten och några
preliminära ställningstaganden.

Inom SKR finns ett program för att stödja regionerna i införandet av Nära vård.

5 God och Nära Vård, regional Iägesrapport, samverkan Covid4g och punkt 6 Utveckling och
omställning av God och nära vård utifrån ett kommunalt perspektiv

Mattias Damberg, Ewa Göransson och Lillemor Quist informerar.

Program Nära vård tas fram i samverkan med regionen och länets kommuner. Tre
viktiga målområden i Nära vård är närsjukvård och mobilitet, psykisk ohälsa och
sjukdomsförebyggande.

Uppdraget för Nära vård är ökat omhändertagande, samverkan med alla kommuner i
Västmanland, skapa mötesplatser och ny vårdstruktur och erbjuda rätt vårdnivå där
primärvården är navet.

Under pandemin har Nära vård utvecklats i en snabbare takt än planerat då det fanns
behov av ökad mobilitet från primärvård och tätare samarbete mellan primärvärd
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och kommunerna. En extra covid-linje på 1177 infördes för att minska väntetiden och
en digital rådgivningsmottagning startades i slutet av april med chattfunktion med
sjuksköterska. Samverkansmöten med kommunerna infördes veckovis och
framgångsfaktorer införande av Nära vård är gemensamt mål och uppdrag och att
huvudmännen styr åt samma håll. Hinder har varit bristande tillgång till läkare och
bristande tillgång på skyddsmaterial. Mattias Damberg informerar hur arbetet med
Nära vård fortsätter.

Viktigt för samverkansgrupp äldre att löpande följa arbetet med införandet av Nära
vård.

Mattias Damberg informerar även om CovidDep studien som pågår där Johnny Pellas
genomför en kontrollerad studie per telefon med korta insatser för äldre, med
anledning av att den psykiska ohälsan ökat under pandemin.

6 Dialog

Utmaningar, förhoppningar och farhågor

En farhåga och en risk är kostnadsfördelningen mellan kommunerna och regionen i
arbetet med Nära vård. Ur ekonomiskt perspektiv har kostnaden ökat för
kommunerna, fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna och regionen
behövs ses över. Kommunerna och regionen behöver ta ett gemensamt ansvar.
Viktigt att arbetet med införandet av Nära vård fortsätter och att det inte tar alltför
lång tid.

Professionens syn på nära vård är viktigt, att ansvariga tjänstemän och läkare är
delaktiga i införandet.

Oro över samarbete med vårdcentralen, att gott samarbete är viktigt. 1 samband med
pandemin har samarbetet med vårdcentralen fungerat olika bra.

7 Tema för nästkommande sammanträde den 13 nDvember; förebyggande och främjande insatser

• Demografiska utmaningar, lägesrapport 2020,
• Liv och hälsa regional rapport från Västmanland,
• Goda exempel av förebyggande och främjande insatser utifrån utmaningar

som lyfts i Liv och Hälsas rapport; exempelvis psykisk ohälsa, ensamhet,
Smäftproblematik

8 Övriga frågor Inga övriga frågor

9 Sammanträdesdagar 2021

Samverkansgrupp äldre föreslås sammanträda följande dagar 2021:

19mars, 28maj, 8oktober och 3 december

Beslut

1. Sammanträdesdagar 2021 för samverkansgrupp äldre fastställs enligt ovan.

10 Sammanträdet avslutas
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§ 94

Ovriga rapporter

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

Vi dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§95

Delgivningar

Norra Västmanlands samordningsrörbund
2020-08-27
Inbjudan. Dejt med en verkSAMhet (digital) - Personligt ombud.

Värdföretagarna — Almega
2020-09-22
Skrivelse med anledning av uppräkning av den statliga assistansersättningen.

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 96

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes på sammanträdet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.


