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stöd
Sammanträdesdatum

BESLUTANDE
LEDAMÖTER

Nicklas Hartwig, ordförande(S)
Birgitta Nilsson (S)
Sickan Persson (S)

ERSÄTTARE

ÖVRIGA

Sara Josefsson verksamhetschef
Håkan Axelsson, Patientnämnden §§52-55
Lena Bäckman, Patientnämnden§§52-55
Malin Holm MAS, §§52-55
Gunilla Larsson, ekonom §§ 52-60
Maria Lindqvist, kommunsekreterare

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 2 av 13

PROTOKOLL
2022-11-21
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stöd
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2022-11-21

ÄRENDEN
Upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Besök från Patientnämnden
Budgetuppföljning oktober
Verksamhetschefens information
Information, Politiskt initiativ socialdemokraterna, delade turer och arbetsskor
lnternkontrollplan 2023
Rapportering enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 (2022)

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som forenar
Sida 3 av 13

Utskott omsorg och
stöd
Sammanträdesdatum

§ 52

Upprop
Utskottets beslut
Uppropet godkänns.
Ingen ersättare för Annika Zetterström (C) eller Håkan Larsson (S).

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som forenar
Sida 4 av 13

PROTOKOLL
2022-11-21
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stöd
Sarnrnanträdesdaturn

§ 53

Fastställande av tid för justering och val av justerare
Utskottets beslut
Justering sker digitalt.
Till justerare utses Sickan Persson (S).

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 5 av 13

PROTOKOLL
2022-11-21
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§ 54

Godkännande av föredragningslista
Utskottets beslut
Föredragningslistan godkänns.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 6 av 13

PROTOKOLL
2022-11-21
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PROTOKOLL
2022-11-21

§ 55

Besök från Patientnämnden
Håkan Axelsson och Lena Bäckman informerar om Patientnämndens verksamhet:
•

Patientnämnden är en opartisk instans fristående från Hälso-och sjukvården.

•

Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso-och sjukvård i
Region Värmland, vården i Värmlands kommuner.

Ordförande tackar för informationen.
I samband med besöket får ledamöterna tillfälle att ställa frågor

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 7 av 13
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§ 56

2022-11-21

Dnr KS 2022/1572

Budgetuppföljning oktober
Utskottets beslut
Utskottet för omsorg och stöd godkänner uppföljningen.

Beslutsunderlag
Ekonom Gunilla Larssons tjänsteskrivelse daterad 2022-11-10
Bilaga Budgetuppföljning Omsorg och stöd 2210

Ärendet
Utskottet prognostiserar ett underskott på -1,45 mkr.
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga.

Beslut skickas till
Verksamhetschef Omsorg och stöd
Ekonom Gunilla Larsson

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida8av13
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PROTOKOLL

2022-11-21

§ 57

Verksamhetschefens information
Utskottets beslut
Utskottet godkänner informationen.
Ärendet
• IVO,s granskning av HSL
• Försäljning av platser, Forshaga
• Intervjuer efter chef för HS pågår
• Introduktion av ny biståndsbedömare pågår
• Kommunals förslag om att jobba 85% och få betalt för I 00%
• Samarbete med PRO om aktivitet med de boende, möte inbokat
• Möte med pensionärsrådet
• Broddar till de äldre
• Budgetproposition 2023
I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till verksamhetschefen.

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 9 av 13
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§ 58

2022-11-21

Dnr KS 2022/425

Information, Politiskt initiativ Socialdemokraterna,
delade turer och arbetsskor
Utskottets beslut
• Utskottet beslutar att frågan om arbetsskor bordläggs tills vidare. Verksamhetschefen får
uppdraget att fortsätta bevaka frågan om arbetsskor.
• Övrig information godkänns.
Ärendet
Socialdemokraterna inkom våren 2022 med ett politiskt initiativ om en utredning angående
avskaffande av delade turer samt arbetsskor till vårdpersonal
Socialdemokraterna yrkade att:
I .Kostnad och möjlighet till att ta bort de delade turerna inom omsorg och stöds verksamhet utreds
och presenteras för utskottet för omsorg och stöd.
2. Kostnad och riktlinjer för att införa arbetsskor inom omsorg och stöds verksamheter utreds och
presenteras för utskottet för omsorg och stöd.
Arbetet med att ta bort delade turer har påbörjats inom hemtjänsten och kommer att följas upp efter 6
månader. Uppföljningen kommer att redovisas för utskottet.
Arbetet med att införskaffa arbetsskor inom omsorg och stöd pausades till en början i väntan på
besked från arbetsmiljöverket.
Regering gav den 9 juni 2022 Arbetsmiljöverket uppdraget att redogöra för hur belastningsskador i
rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom
användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor. I uppdraget har ingått att:
•

•

•

Att bedöma om det till skyddsskor skulle kunna hänföras en kategori av skor som syftar till att
förebygga belastningsskador i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket
i sitt arbete.
Arbetsmiljöverket ska även redovisa eventuella tekniska, rättsliga och andra hinder mot att
förebygga sådana belastningsskador genom utökade krav på användande av utrustning i
arbetet, däribland skor.
Vidare ska Arbetsmiljöverket utvärdera om Arbetsmiljöverkets befintliga råd och
vägledningar behöver uppdateras eller förtydligas gällande hur belastningsskador i rygg,
höfter och knän kan förebyggas.

Arbetsmiljöverket bedömer att skor som enbart ska reducera risken för belastningsskador vid stående
och gående i nuläget inte omfattas av EU-lagstiftningens definition om personlig skyddsutrustning och
användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets bedömning att det nuvarande
vetenskapliga stödet är otillräckligt för att utifrån vetenskaplig grund säga att användningen av

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 10 av 13
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PROTOKOLL

2022-11-21

§ 58 (forts)
ändamålsenliga skor, det vill säga dämpande skor, med betryggande säkerhet kan eliminera den
avsedda riskkällan.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 200 I :3) om användning av personlig skyddsutrustning ska
arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning (vilket innefattar skyddsskor), om det behövs
för arbetet. Den personliga skyddsutrustningen ska tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren och
gäller oavsett yrkeskategori. Arbetsmiljöverket ser också svårigheter med att med tillräcklig tydlighet
och precision utforma föreskrifter som både skulle bli enkla att tillämpa och att kontrollera
efterlevnaden av.
Arbetsmiljöverket anser att Arbetsmiljöverkets föreskrifter, allmänna råd och vägledningsmaterial på
Arbetsmiljöverket hemsida i nuläget omfattar de viktigaste nödvändiga åtgärderna för att förebygga
belastnings besvär i rygg, höfter, knän, ben och fötter relaterade att i sitt arbete ofta stå och gå. Om det
vetenskapliga kunskapsläget förändras kan en översyn aktualiseras. Slutsatsen är således att inga
ytterligare preciseringar av regelverket är nödvändiga i nuläget.
Arbetsmiljöverkets bedömning är att det inte är motiverat att lyfta fram en särskild reglering gällande
arbetsskor som en enskild lösning för att förebygga risker för ohälsa orsakad av långvarigt stående och
gående. Arbetsmiljöverket anser därmed inte heller att det för närvarande är motiverat med en fortsatt
fördjupad analys om hur risken för belastningsskador ska kunna förebyggas genom användande av
särskilda arbetsskor. Detta hindrar inte att lämpligt utformade arbetsskor används som en del i
åtgärdsarbetet för att förebygga risk för belastnings besvär för de personer som står eller går mycket i
sitt arbete. Detta hindrar heller inte att arbetsmarknadens parter sluter överenskommelser om att
arbetstagare i sitt arbete ska tillhandahållas lämpligt utformade arbetsskor. (förmånsbeskattning blir
aktuellt i så fall).
Frågan om skatteförmån hanteras inte av arbetsmiljöverket då detta inte ingår i uppdraget från
regeringen.
Utredningen gällande arbetsskor togs upp efter arbetsmiljöverkets rapport som kom oktober 2022.
Enligt Skatteverket anses skor och kläder som används i arbetet och som syftar till att skydda
medarbetarna från skador inte vara skattepliktiga (som enbart används på arbetet). Till exempel skor
med stålhätta är skyddsskor och då är det arbetsgivaren som tillhandahåller dem och medarbetarna är
fria från förmånsbeskattning. I de fall arbetsgivaren tillhandahåller skyddsskor, kan arbetsgivaren
tillhandahålla skoinlägg om medarbetaren bedöms vara i behov av det. I annat fall är även skoinlägg
skattepliktig.
Enligt Skatteverket är reglerna för kläder och skor som även går att använda privat väldigt stränga. Det
finns en grundinställning i inkomstskattelagen som säger att allt man får av en arbetsgivare är
skattepliktigt.
Med hänsyn till ovanstående blir det svårt att införa arbetsskor inom omsorg och stöd utan att
medarbetarna drabbas av förmånsbeskattning.
Utskottet för omsorg och stöd får fatta beslut om vidarehantering av ärendet.
Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som förenar
Sida 11 av 13
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§ 59

2022-1 1-21

Dnr 2022/1515

lnternkontrollplan 2023 omsorg och stöd
Utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för omsorg och stöd 2023.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2022-11-09
IK Kontrollplan Munkfors kommun Omsorg och stöd 2023.
Ärendet
Enligt Reglemente för internkontroll som beslutades vid sammanträde 2011-10-17, §§ 121, ska
respektive utskott anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Syftet är att
kontrollera kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av lagar,
föreskrifter och riktlinjer.
Beslut skickas till
Kommunens revisorer
Verksamhetschef för omsorg och stöd

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen somforenar
Sida 12 av 13
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§60

PROTOKOLL

2022-11-21

DnrKS2022/1571

Rapportering enligt Sol och LSS, avseende ej verkställda
gynnande beslut kvartal 3 (2022)
Utskottets förslag till kommunfullmäktige
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07
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 3, 2022 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera.
Beslut skickas till
Kommunensrevisorer

Ordförandens och justerares signaturer
Kommunen som [orenar
Sida 13 av 13
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