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Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Nicklas Hartwig (S) 
Birgitta Nilsson (S) 
Håkan Larsson(S) 
Sickan Persson(S) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Sara Josefsson, verksamhetschef 
Gunilla Larsson, ekonom §§ 10-15 
Elisabeth Larsson, enhetschef Björkdungen § 13 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Orclförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslista 
Verksamhetschefens information 
Budgetuppföljning februari 
Information Årsredovisning omsorg och stöd 2021 
Uppföljning av intemkontroll 2021 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Förslag, ändring av starttid sammanträden 2022 
Politiskt initiativ, Socialdemokraterna Munkfors-Ransäter 
Motion egen tid 
Motion hjärtstartare 
Motion, Arbetsförhållanden inom äldreomsorgen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 10 

Upprop 

Utskottets beslut 
Ingen ersättare för Annika Zetterström (C) 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 11 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 

Utskottets beslut 
Justering sker 2022-03-25 kl. 14.30. 
Till justerare utses Sickan Persson (S) . 

. A 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 12 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 

Föredragningslistan godkänns med tillägg ärende I 0, politiskt initiativ, delade turer och arbetsskor. 
Ärende 6 verksamhetschefens information flyttas till punkt 4. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 13 

Verksamhetschefens information 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
• Elisabeth Larsson informerar om IVO ärende 
• Korttidsplatser 
• Vaccination Covid pågår fortfarande, samarbete med asylhälsan när flyktingarna kommer. 

MAS samarbetar med Regionen. 
• Covid på äldreboende 
• Öppna jämförelser är besvarad 
• Utbildningsplan för personal har tagits fram 
• Besök från Räddningstjänsten, brandutbildning för personal och sommarpersonal, HLR 

utbildning 
• Sökt olika statsbidrag 
• Feriearbete i sommar 
• Distriktsköterska 
• Äldreomsorgslyftet 
• Familjerådgivningen 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 14 

Budgetuppföljning februari 
KS 2022/363 

Utskottets beslut 
Utskottet för omsorg och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Gunilla Larssons tjänsteskrivelse daterad 2022-03-10 
Bilaga Budgetuppföljning omsorg och stöd 2202 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar ett resultat enligt budget. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef omsorg och stöd 
Ekonom Gunilla Larsson 

t/ ~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 15 KS 2022/371 

Information årsredovisning omsorg och stöd 2021 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Ekonom Gunilla Larsson informerar om årsredovisning 2021. 

I samband med informationen får ledamöterna tillfälle att ställa frågor . 

., 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 16 

Uppföljning av internkontroll 2021 
KS 2022/328 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-03. 
Internkontrollplan Munkfors kommun 2021 omsorg och stöd. 

Ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10-17, §§ 121, ska 
uppföljning av kontrollpunkterna årligen rapporteras till respektive utskott. Syftet är att kontrollera 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 omsorg och stöd bifogas denna skrivelse. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 
Verksamhetschef omsorg och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 17 KS 2022/339 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Utskottets beslut 
Utskottet för omsorg och stöd noterar uppföljningen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-14. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för omsorg och stöd daterad 2022-03-08. 

Ärendet 
Verksamheten omsorg och stöd har sammanställt en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2021. 

Under 2021 har, förutom de olika enheternas arbetsmiljöarbete, också fyra protokollförda lokala 
samverkansmöten, tillika skyddskomrnitte, 
genomförts. 

Uppföljningen visar några fä brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vilket ger underlag för vilka förbättringar som ska genomföras under 2022. 

Beslut skickas till 
Akten 
Verksamhetschef 
Personalchef 

.J&v 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 11 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 18 KS 2022/372 

Förslag, ändring av starttid sammanträden 2022 

Utskottets beslut 
1. Utskottet fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden 
2. Utskottet fastställer att sammanträdena börjar kl. 17.00 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 

Ärendet 
Onsdag 20 april 
Måndag 16 maj 
-,- 20 juni 
-,- 19 september 
-,- 17 oktober 
-,- 
-,- 

21 november 
12 december 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 19 KS 2022/425 

Politiskt initiativ, Socialdemokraterna Munkfors-Ransäter 
Utredning angående avskaffande av delade turer samt arbetsskor till vårdpersonal 

Utskottets beslut 
Utskottet bifaller det politiska initiativet och lämnar det för utredning hos verksamhet omsorg och 
stöd. 

Ärendet 
Socialdemokraterna Munkfors-Ransäter vill att Munkfors kommun ska fortsätta vara en attraktiv och 
bra arbets- samt vårdgivare. Det blir allt svårare att attrahera personal till vårdyrken runt om i landet 
och därför behöver möjligheten att fasa ut de delade turerna ses över. 

För att stärka jämställdheten i våra verksamheter behöver även möjligheten att ge all vårdpersonal 
tillgång till riktiga arbetsskor när de är ute hos våra brukare eller inom våra egna boenden ses över. 

Socialdemokraterna yrkar att: 
• Kostnad och möjlighet till att ta bort de delade turerna inom omsorg och stöds verksamhet 

utreds och presenteras för utskottet för omsorg och stöd. 
• Kostnad och riktlinjer för att införa arbetsskor inom omsorg och stöds verksamheter utreds 

och presenteras för utskottet för omsorg och stöd. 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna Munkfors -Ransäter 
Verksamhetschef omsorg och stöd 

O~dförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 20 

Motion egen tid 
KS 2021/402 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att behovet kan tillgodoses genom 
verkställighet av befintlig insats. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Motion inkom 2021-06-14 

Ärendet 
Anna-Karin Byström (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att Omsorg och stöd ska: 

I. Se över möjligheten till biståndsbedömd Egen tid i kommunens äldreomsorg. 
2. Att en tydlig beskrivning tas fram om hur och till vad "Egen tid" ska användas. 

Bedömning 
Vägledning kring bistånds-handläggning enligt Sol inom omsorg och stöd är ett dokument som antogs 
i KS 2019. I dokumentet står att den enskilde har möjlighet att under två tillfällen på ett år byta ut städ 
insatsen mot till exempel invändig rengöring av frys och spisfläktfilter, fönsterputsning och 
gardinbyte. Verksamheten Omsorg och stöd anser att behovet kan tillgodoses genom verkställighet av 
befintlig insats. Dock behövs det en tydlig beskrivning av möjligheten som sedan implementeras i 
utförarverksamheten. Informationen måste dessutom lämnas till den enskilde redan vid gynnande 
beslut. 

Beslut skickas till 
Anna-Karin Byström Socialdemokraterna 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 21 

Motion hjärtstartare 
KS 2021/425 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Utskottets förslag till Kommunfullmäktige är att avslå motionen med hänvisning till nedan beskrivet 
förslag om att tillhandahålla hjärtstartare i egen regi. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Motion inkom 2021-08-26 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har genom Björn Bäckström SD lämnat in en motion angående en hjärtstartare. 
Sverigedemokraterna i Munkfors föreslår: att kommunen tillhandahåller en hjärtstartare i anslutning 
till COOP och ICA i centrum. En lämplig plats är vid postutdelningen i COOP. 

Bedömning 
Munkfors kommun ställer sig positiv till förslaget, men att tillhandahålla hjärtstartare innebär att 
ansvara för service och kalibrering för att försäkra dess funktionalitet. Kommunen kommer att 
tillhandahålla hjärtstartare i Far Inns lokaler inom snar framtid. 

Beslut skickas till 
Björn Bäckström SD 
Verksamhetschef 

./?4 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 16 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-03-21 

§ 22 KS 2021/432 

Motion, Arbetsförhållanden inom ärldreomsorgen 

Utskottets förslag till Kommunfullmäktige 
Utskottet föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bes I utsgången 
Ordföranden frågar om utskottet ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande och finner bifall för 
detta. 

Förslag på mötet 
Nicklas Hartwig (S) yrkar att motionen avslås med motivering att utskottet bifallit ett politiskt initiativ 
från Socialdemokraterna(§ 19 i detta protokoll), omfattar bland annat arbetsförhållanden inom 
äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Motion inkom 2021-08-30 

Ärendet 
Vänsterpartiet har genom Maria Sandgren Loa lämnat in en motion angående bristande 
arbetsförhållanden främst på Björkdungen under pandemin. 

Maria Sandgren Loa föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 
I. Arbetsscheman med delade turer avskaffas. 
2. Att förhållandet med tidbank avskaffas för att de anställda ska kunna använda sin lediga tid till 

återhämtning och själva kunna förfoga över sin lediga tid. 
3. Att alla ska erbjudas heltid och att detta ska schemaläggs utan tidbank. 

Bedömning 
Omsorg och stöd utreder frågan. Berörda medarbetare har fått möjlighet att yttra sig i frågan via en 
enkät. Resultatet visar att 47% önskar fast schema 26% vill ha påverkningsbart schema och 26% vill 
ha en kombination av fast och påverkningsbart schema. Omsorg och stöd kommer att använda 
enkätresultatet som underlag för diskussion, skapa mer kunskap genom omvärldsbevakning samt 
försöka arbeta fram ett förslag på ledningsgruppens planeringsdag i maj. 

Beslut skickas till 
Maria Sandgren Loa, Vänsterpartiet 
Socialdemokraterna 
Verksamhetschef 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 16 


