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Sammanträdesdatum

2009-10-26
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Plats och tid

StadshusetJ<l 08.30- 11.10. Ajournering kl 09.15-09.35

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Malin Davidsson (M)
Kerstin Strandberg (M)
Lars-Erik SondelI (C) §84, §§86-88
Rutger Gram (kd)
Bertil Ask (S)

Övriga deltagande

Lena Haagman, insynsplats (Mp) §§8S-88
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Marita Johansson, enhetschef sÄBo §84, §86
Annica Carter, utredningssekreterare §86
Paula Teileri, enhetschefLSS §85

Utses att justera

Bertil Ask (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-11-06
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Ordförande

Justerare

Ewa F Thorstenson
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Bertil Ask (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2009-10-26

Datum för
anslags uppsättande

2009-11-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

....

Datum för
anslags nedtagande

~.CP~.... (~~ ....................... .

Annica Carter

2009-11-30
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Sammanträdesdatum

2009-10-26

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 84

2009-625

Anmälan och utredning om allvarligt missförhållande enligt SoL 14
kap 2 § - Lex Sarah
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner vidtagna åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan dnr 2009-625.
Bakgrund
En anmälan om allvarliga missförhållanden har inkommit 2009-10-0 l. Anmälan
rör dåligt bemötande gentemot en av de boende på ett av kommunens äldreboenden.
Enhetschefen har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte ska inträffa igen.
Handling
Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) 2009-10-01
Utredning om missförhållanden inom omsorger om äldre och funktionshindrade
2009-10-19

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2009-10-26

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 85

2009-85

Länsstyrelsens tillsyn av Sturegatan enligt 26 § LSS
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens svar till länsstyrelsen i tillsynsärendet enligt 26 § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

Bakgrund
Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn i kommunens LSS-verksamhet. Länsstyrelsens tillsyn kom fram till att kommunstyrelsen inte uppfyller lagstiftningen och
dess intentioner i de delar tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar därför allvarlig kritik
för de brister som framkommer i bedömningen nedan.
Kommunstyrelsen ska senast 2009-11-20 till Länsstyrelsen redovisa vilka åtgärder
som vidtagits fur att komma till rätta med de påtalade bristerna.
Länsstyrelsen har avslutat ärendet men kommunstyrelsens redovisning medför förnyad tillsyn.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av tillsynen.

Handling
Förslag till redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av tillsynsärende enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-10-26
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 86
Informationsärenden
- Kösituation till särskilt boende och överbelastning på korttiden (2009-585)
Föredragande: enhetschefMarita Johansson
Handling: "Kö situation till särskilt boende och överbelastning på korttiden" daterad 2009-10-19.
- Utredning om införande av valfrihetssystem (2008-281)
- Redovisning av inkomna synpunkter inom vård och omsorg t o m 2009-08-31
(2009-666)
Föredragande: Utredningssekreterare Annica Carter
Handling: Redovisning av synpunkter inom vård och omsorg t o m 2009-08-31
-Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (2009310)
Föredragande: Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson
- Äldreguiden från Socialstyrelsen
Föredragande: Jonas Engelbrektsson
Handling: SammanställninglRapport över Äldreguiden i Skaraborgs kommuner
samt skrivelse från Socialcheferna i Skaraborg, Skaraborgs Kommunalförbund,
2009-09-22 (2009-704)

Justerandes signatur

~ fY)--

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

2009-10-26

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 87
Protokollsnotering
Omvårdnadsutskottet lämnade information om mötet med revisorerna och vill
föra till protokollet att utskottet önskar ekonomisk uppföljning månadsvis. Vårdoch omsorgschefen kommer att ta med frågan till kommunchefsgruppen i syfte att
utskotten ska hantera frågan om ekonomisk uppföljning på ett likartat sätt.

Delges
Vård och omsorgschefen
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2009-10-26

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 88

Anmälningsärenden
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2009-10-13 (2008-745)
Arbetsmiljöverkets beslut 2009-10-13 (2009-324)
Ks § 131 Återbesättande av ledigblivna platser efter Jörgen Fransson (S)
Ks § 133 Entledigande och återbesättande av ledigbliven insynsplats för
miljöpartiet i omvårdnadsutskottet innevarande mandatperiod

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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