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Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Nicklas Hartwig (S) ordförande 
Birgitta Nilsson (S) ersätter Mathias Andersson 
Håkan Larsson (S) 
Sickan Persson (S) 

ÖVRIGA 
Susanne Aristidou, verksamhetschef 
Gun i Ila Larsson, ekonom § 14-18 
Martin Edlund, revisor 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av protokolljusterare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Budgetuppföljning 
Återrapportering av åtgärdsförslag till kommunstyrelsen 
ILCO Värmland ansöker om ekonomiskt bistånd 
Verksamhetschefens information 
Rapportering enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 (2021) 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020 
Information utskottsplanering 
Redovisning av delegeringsbeslut 
Redovisning av anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

J// Kommunen som förenar 
Sida 3 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 14 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 15 

Val av protokolljusterare och tid för justering 

Utskottets beslut 
Håkan Larsson utses attjustera dagens protokoll. Justering sker i kommunhuset 19 maj kl. 14.30. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 16 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
F öredragningsl i stan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 6 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 17 

Budgetuppföljning 
Utskottets beslut 
Utskottet för omsorg och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Gunilla Larssons tjänsteskrivelse daterad 2020-05-10 
Bilaga Budgetuppföljning omsorg och stöd 2104 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar ett underskott på -1,6 mkr. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Omsorg och stöd 
Ekonom Gunilla Larsson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sam man trädesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 18 

Återrapportering av åtgärdsförslag till kommunstyrelsen 
Utskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03. 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 29 fick verksamheten för omsorg och stöd i uppdrag 
att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad budget och återrapportera vid 
kommande kommunstyrelsemöten. 

Ärendet 
Uppföljning och status gällande förslag på åtgärder efter sista KS 210412. 
Verksamhetschefen informerar status från uppföljningsdokument kring 
inrapporterade data från; enhetschefer, budget, lönesystem, planeringssystem och Treserva. 

Utifrån tidigare planerade pågående åtgärder ser vi att lönekostnaderna för de flesta enheter fortsätter 
minska i april jämfört med övriga månader. 

Äldreomsorgen 
Hemtjänst:+ 44tkr 
Björkbacken: -117 
Björkdungen: -9 tkr 
Sjuksköterskor: -5 tkr 
LSS 
Svartensven:-106tkr 
Sunnmans: -14 tkr 
Daglig verksamhet: +61 tkr 
Personlig assistans: -5tkr 
Fjärilen: +33 tkr 
Totalt: -85 tkr april 
Prognosen för 2021 är återhållsam. Vi har fortsatt en pågående Covid-19 smitta i samhället som också 
genererat i en ökad sjukfrånvaro och vikariebehov framför allt på Björkdungen och i hemtjänst under 
januari och mars med insatt Covidteam. Extra kostnader för material och skyddsutrustning och till viss 
del sjukfrånvaro, även ökade personalkostnader nattetid, övertid, utbildning med mera kommer att 
kunna används från överförda Covid pengar. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef omsorg och stöd 
Enhetschefer omsorg och stöd 
Biståndshandläggare omsorg och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

J/! Kommunen som förenar 
Sida 8 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 19 

ILCO Värmland ansöker om ekonomiskt bistånd 
Utskottets beslut 
Utskottet för omsorg och stöd beviljar ILCO Värmlands ansökan. 

Beslutsunderlag 
ILCO Värmlands ansökan 2021-03-29 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-04-29 

Ärendet 
ILCO Värmland är en intresseorganisation som arbetar och verkar för personer (vuxna och barn) som 
har opererats eller ska opereras och har fått eller ska få ileo-, colo- eller urostomi, det vill säga en 
"påse på magen", Kocks reservoar eller bäckenreservoar. 
ILCO' s främsta syfte är att ge stöd och stimulera stomiopererade till en så normal livsföring som 
möjligt. Detta sker genom besöksverksamhet och skapande av förutsättningar till möten mellan 
stomioperades och deras närmsta anhöriga. Organisationen informerar också sjukvårds-, hemtjänst 
och apotekspersonal, skolelever och allmänheten om stomiopererades livssituation. 

ILCO Värmland ansöker om ett kommunalt bidrag om 600 kronor för år 2022. Det sökta bidraget 
grundar sig på antalet personer i Munkfors som är medlemmar i ILCO Värmland idag. Bifogat 
ansökan finns verksamhetsberättelse inklusive bokslut 2020. 

Beslut skickas till 
ILCO Värmland, varmland@ilco.nu 
Ekonomi 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 20 

Verksamhetschefens information 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 

Ärendet 
• Covid 19, vaccination 
• Sjukfrånvaro april 
• Introduktionsutbildningar för sommarvikarier 
• Nära vård 
• Schema och arbetsmiljö 
• Nya löner för 2021, betalas ut under april och maj 
• Utbildning i bland annat hygien och palliation 
• Budgetprocessen 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till verksamhetschefen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 21 

Rapportering enligt Sol och LSS, avseende ej verkställda 
gynnande beslut kvartal 1 (2021) 

Utskottets beslut 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 
Individrapporter 

Ärendet 
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och stöd rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre 
månader. 

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 1 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 22 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020 
Utskottets beslut 
Utskottet för omsorg och stöd noterar uppföljningen och lägger den till handlingarna 

Bes I uts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-04-28. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för omsorg och stöd daterad 2020-03-30. 

Ärendet 
Verksamheten omsorg och stöd har sammanställt en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2020. 

Under 2020 har, förutom de olika enheternas arbetsmiljöarbete, också tre protokollförda lokala 
samverkansmöten, tillika skyddskommitte genomförts. 

Uppföljningen visar några få brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket ger underlag för vilka förbättringar som ska genomföras under 2021. 

Beslut skickas till 
Akten 
Verksamhetschef 
Personalchef 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 23 

Information utskottsplanering 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner informationen. 
Inga ändringar eller tillägg i utskottsplanering för 2021 i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Utskottsplanering 2021 Omsorg och stöd 

Ärendet 
Utskottet diskuterar utskottsplanering för 2021.1 samband med informationen ges ledamöterna tillfälle 
att ställa frågor till verksamhetschefen. 

Beslut skickas till 
Akten 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 13 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 24 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Ärendet 
Beslut fattade av verksamhetschef 

KS/2021: I 03 - Ataco, avtal internet-förbindelse Sunmans väg 33 

KS/2021: 126 - Leveransgodkännande( avtal) Tunstal I Trygghetslarm 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 15 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2021-05-17 

§ 25 

Redovisning av anmälningsärenden 
Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS/2021 :200 - Remiss: Socialstyrelsens term bank: remiss för begrepp 
relaterade till kontaktorsak 

KS/2021: 178 - IVO: Analys av regelverket för tillståndsprövning 

KS/2021: 132 - IVO, Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter - hemtjänst 

KS 2021/1 
Skatteverket, utjämning av LSS kostnader 

KS 2021/129 
Verksamhetsberättelse 2020 Personligt Ombud för psykiskt 
funktionsnedsatta 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 15 


