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§ 75 Omprovning av vard enligt LVU - sekretess 
§ 76 Overvagande om fortsatt vard - sekretess 
§ 77 Overvagande om fortsatt vard - sekretess 
§ 78 Delegationsbeslut 
§ 79 Sektorchefen informerar 
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§ 82 Delarsrapport gallande inrapporterade avvikelser inom halso- och sjukvard 22-01-01-22-06-30 
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§ 86 bvriga fragor 
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§ 78 

Delegationsbeslut 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 

Delegationsbeslut som iir tagna inom utskottets verksamhet presenteras pa sammantriidet. 

I iirendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S). 

Sid. 88 

Ordforande staller fragan om vard- och omsorgsutskottet ar redo att ga till beslut och finner 
fragan med ja besvarad. 

Vard- och omsorgsutskottet beslutar 

att lagga delegationsbesluten till handlingarna. 

Justerandes 
sign. 
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§ 79 

Sektorchefen informerar 

Sektorchefen foredrar arendet. 

Sektorchefen informerar om: 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 

Genomlysning av verksamheten for att komma till ratta med underskottet. 

Sid. 89 

Att planering finns for att pa sikt gora en strategisk plan med l O ars perspektiv for aldre och 
funktionshindrade. 

I arendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S) och Lena Loven-Rolen (S). 

Ordforande staller fragan om vard- och omsorgsutskottet ar redo att ga till beslut och finner 
fragan med ja besvarad. 

Vard- och omsorgsutskottet beslutar 

att lagga informationen till handlingarna. 

Justerandes 
sign. 
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§ 80 

Ekonomisk uppfoljning 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 

Sektorchefen ger utskottet en aktuell ekonomisk information av sektor Yard- och omsorg 

Sektorchefen informerar om: 

Fortsatt utmaning med kostnader inom sektor vard- och omsorg. 

Sid. 90 

Har initierat plan med utredning av bemanning av verksamheten och kostnader framledes. 

I iirendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S) och Lena Loven Rolen (S). 

Ordforande staller fragan om vard- och omsorgsutskottet ar redo att ga till beslut och finner 
fragan med ja besvarad. 

Vard- och omsorgsutskottet beslutar 

att liigga informationen till handlingarna. 

Justerandes 
sign. 
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§ 81 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 Sid. 91 

KS 2022-847-10 I 

Lansgemensam overenskommelse om samverkan for barns och 
ungas halsa 

Fredagen den 2 september lyftes den nya liinsgemensamma overenskommelsen om samverkan for 
barn och ungas halsa pa SRB (Strategisk regional beredning). SRB beslutade att rekommendera 
regionen och liinets kommuner att anta overenskommelsen och stallde sig ocksa bakom att 
huvudmannen borjar arbeta i enlighet med overenskommelsen fran och med 2022-09-05. En 
tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

I arendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S). 

Ordforande staller fragan om vard- och omsorgsutskottet ar redo att ga till beslut och finner 
fragan med ja besvarad. 

Vard- och omsorgsutskottet beslutar foresla kommunstyrelsen 

att anta Lansgemensam overenskommelse om samverkan for barns och ungas halsa. 

Justerandes 
sign. 

at c<t1-

Utdragsbestyrkande 



Skin~~~ttfi~ 
~~ ·- mun 

Kommunstyrelsen 
Vard- och omsorgsutskottet 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 Sid. 92 

§ 82 KS 2022-896-730 

Delarsrapport gallande inrapporterade avvikelser inom halso- och 
sjukvard 22-01-01-22-06-30 

Varje ar upprattas en patientsakerhetsberattelse, i enlighet med 3 kap IO § patientsakerhetslagen 
(20 I 0:659), dar statistik over inrapporterade avvikelser gallande halso- och sjukvard redovisas 
varje helar. Som komplement till detta dokument upprattas varje ar en delarsrapport for arets 
forsta sex manader over inrapporterade avvikelser gallande halso- och sjukvard. En 
tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

Medicinskt ansvarig sjukskoterska foredrar arendet 

I arendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S), Soli Raja Aho (S) och Lena Loven Rolen (S). 

Sektorchefen yttrar sig 

Ordforande staller fragan om vard- och omsorgsutskottet ar redo att ga till beslut och finner 
fragan med ja besvarad. 

Vard- och omsorgsutskottet beslutar foresla kommunstyrelsen 

att godkanna delarsrapporten for 22-01-01- 22-06-30 gallande inrapporterade avvikelser inom 
halso- och sjukvard 

Justerandes 
sign. 
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§ 83 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 Sid. 93 

Forberedelse, genomforande och aterkoppling for sammantraden 
och beredningar med samradsorgan 

Enligt Arbetsordning for Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, § I 88, 
reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samradsorgan, iir kommunens samradsorgan Samradsgruppen 
for Finska Forvaltningsomradet och Region Viistmanlands Samverkansgrupper. 

Fortroendevalda representanter i dessa organ ska i iirenden dar budget, verksamhetsplan, mal 
samt tidigare beslut ej ger vagledning inhiimta Skinnskattebergs kommuns standpunkt. Den 
fortroendevalde avgor sjalv om Skinnskattebergs kommuns standpunkt ska inhamtas eller ej. 

Fortroendevalda representanter i Region Vastmanlands Samverkansgrupp Aldre ska i iirenden dar 
budget, verksamhetsplan, ma! samt tidigare beslut ej ger viigledning inhiimta Skinnskattebergs 
kommuns standpunkt fran vard- och omsorgsutskottet. 

Fortroendevald som deltagit i sammantriide med samradsorgan ska skriftligen kortfattat 
aterrapportera vid nastfoljande utskottssammantriide. Aterrapporteringen ska innefatta arendet, 
eventuellt inhiimtad standpunkt samt arendets utgang. 

Inget att rapportera pa dagens sammantrade 

Justerandes 
sign. 
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§ 84 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 

Ovriga rapporter 

Hiir liimnas rapporter som inte hiinfors till iirenden pa dagens foredragningslista. 

Vid dagens sammantriide liimnas inga rapporter. 

J usterandes 
sign. 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 85 

Delgivningar 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 

Inga delgivningar foreligger pa dagens sammantrade. 

Justerandes 
sign. 
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§ 86 

ovriga fragor 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-03 Sid. 96 

Soli Raja-Aho (S) staller en fraga om utredning av finsk avdelning. Sektorchefen besvarar fragan. 
Soli Raja-Aho (S) staller en fraga om <lag-rehab pa Klockargarden. Sektorchefen besvarar fragan. 

J usterandes 
sign. 
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