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Sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde 23 januari 2017 k1.14.00
Tunadal, Virgatan 7, Köping
(samlingssalen)

Ärenden

11

Upprop

Val av protokolljusterare - i tur att justera åir: Jenny Adolphson

Tema - Aktivitetsteamet

Bokslut 2016

Redovisning av och framställning om ombudgetering av investeringsbudget 2016
till âr 2017

Förslag till riktlinjer fiir handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

Rapportering till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Delgivningar aÍtlàggatill handlingarna, delges i pärm

Delgivning av protokoll, bilaga

Anmälan av delegeringsbeslut - arbetsutskottet, delges i pärm

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

Vård- och omsorgsnrimndens nrista sammantrride rir den 22 februari
Arbetsutskottets nrista sammanträde rir den 6 februari
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Vid fürhinder meddela Sandra Eriksson, tfn255 08 eller sandra.erikssonl@koping.se
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Vård- och omsorgsnämnden
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Kallade
Roger Eklund (S), ordftirande
Irene Smedberg (S)
Hans Andersson (S)
Marie Oskarsson (S)
Johan Jansson (S)
Seija Eriksson (S)
Yvonne Blücher (V), vice ordfürande
Gerd Holmström (M)
Jenny Adolphson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Monica Israelsson (SD)

Personal rep resentanter
Leena Eriksson, Kommunal (ord)
Tony Eklund, Kommunal (ersättare)

U nd e rrättade e rsätta re

Barbra Andersson (S)
Maria Hagvåg (S)
Ritva Sjöholm (S)
Emil Thunberg (S)
Marianne Edman (V)
Helen Lindblom (V)
Eva Larspers (MP)
Ida Törnwall (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Lennart Eriksson (FP)
Helena Pettersson (SD)

Ulla Andersson, Vision

övriga underrättade
Jeanette Sander, vård- och omsorgschef
Eva Saaw, utvecklare/SAS
Agneta Roos, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Josefina Ackelman Thunholm, utredare
Margareta Faber, ftirvaltningsekonom
Kenneth Blomqvist, ekonom/controller
Annette Persson, miljö- och
kvalitetsutvecklare
Sandra Eriksson, nÈimndsekreterare
Ulla Danielsson, personalsekreterare
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd
Kommundelsnämnden, Kol sva

Fackliga representanter
Leena Eriksson, Kommunal
Tony Eklund, Kommunal
Ann-Marie Rönnbacka, SSR
Ulla Andersson, Vision
S usanna Carlzon, Vårdftirbundet
Nina Clefberg, FSA/SACO
Susanna Lagesson Nålberg, Fysioterapeuterna
Peter Palmqvist, Fysioterapeuterna
Lärarftirbundet

Tidningar
Taltidningen, Västerås
Bärgslagsbladet
Radio Västmanland
MagazirZ4

Enhetschefer Vård & Omsorg
Sami Luiro, LSS
Siv Birkeståhl, LSS
Maria Hofuing, LSS
Annika Persson, tf LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatrin
Liisa Lennqvist-Pettersson, Personlig assistans

T arja Kauppinen, Personlig assistans
Anne 1j ernberg, Nygården
Niqlas Lundqvist, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Gunitta Jansson, Ängslund
Ann-Sofie Pettersson, Rosendal
Anna Hellberg, Rosendal
Anette Enarsson, tf Hagaberg
Gunilla Karlsson, Hagaberg
Ylva Eriksson, Sorbygården & Hemtjzinst Munktorp
Susanne Sterling, Sjuksköterskeenheten
Vaknnt, Hemtj änst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Katrine Gunnarsson, Hemtjänst Tunadal
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef
bemanningen
Anna-Karin Andersson, Rehab, aktivitet och anhörigstöd
samt Biståndsenheten
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Vård- och omsorgsnämnden
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voN$1

Tema - Aktivitetsteamet
Aktivitetsteamet ger information om sin verksamhet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

voN$2
VON/Au $ 2

Bokslut 2016
Handlingar delas ut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 jan:uaÅ.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden beslutar

att godkänna Bokslut 2016

voN$3
VON/Au $ 3

Redovisning av och framställning om ombudgetering av
investeringsbudget 2016 till år 2017

Handlingar delas på vård- och omsorgsnåimndens sammanträde den23 januari.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden beslutar

att

Protokol lj usterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTNAOTSP NOTOKOLL
Datum

2017-01-23
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voN$4
VON/Au $ 4

Förslag till riktlinjer för handläggning av kontaktperson enligt SoL
och LSS

Detta florslag åir ett nyframtaget material då vi tidigare har saknat riktlinjer für
kontaktperson.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden beslutar

att arúariktlinjerna für handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

voN$5

Rapportering till IVO - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Kommunerna har enligt både socialtjåinstlagen (2001:453), SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skyldighet att
rapportera till Inspektionen ftir vård och omsorg (IVO) och kommunrevisionen
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader fran beslutsdatum.
Rapporteringsskyldigheten gäller även avbrott i verkställda beslut, om beslutet
inte verkställs på nytt inom tre månader fran dagen ffir avbrottet.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och fastställs i 16 kap. $ 6f, SoL, och

$$ 28f - 28g, LSS.

Aktuell rapport gäller tiden oktober till december 2016

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkståillda beslut för firirde kvartalet 2016, samt

att sända rapporten till kommunfullmåiktige och kommunrevisionen

Protokolljusterarnas sign
I

I

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorqsnämnden

voN$6

Delgivningar att lägga till handlingarna
Delges i pärm

Ko ntrol I ra p poft frà n M i Iiö kontoret
Kontroll enligt livsmedelslagen på gruppbostad Nibblesbackevägen29 EF den 30

november 2016.
Verksamheten fungerar bra dock fanns det brister i verksamhetens

egenkontroll/rutiner. Exempelvis behöver rutiner ftirpackningsmaterial fürbättras.

Miljökontoret finner brister i verksamheten som bedöms utgöra awikelser från

livsmedel slagstiftningen.

Ovriga delgivningar

G ranskning srapport från Kom m u n rev i sione n.

Revisorerna i Köpings kommun har granskat om den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen är tillfredsställande.

voN$7

Delgivning av protokoll

Bilaga

Kommunala handikapprådets protokoll fr ån 20 I 6' I I - I 4

Pensionåirsrådets protokoll från 20 I 6-12-12

Protokolljustera rnas srgn Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorqsnämnden

SAMMANTNAOESPNOTOKOLL
Datum

2017-0t-23
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voN$8

An mälan av delegeringsbesl ut - arbetsutskottet
Delges i pärm

Beslut i protokoll fran vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december
2016

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 5

december 2016

voN$e

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

Delegeringsbeslut - omdisponering av budget
Delegeringsbeslut nr 3 -4 120 l7

Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr I -2120 l7

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnÈimnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut l-412017

a

a

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t6-12-15

Linnea Svansbo
Kommunikatör

1 (1)

VCIN F.,ì;.: " 1r4/Xc't\
4U Si:,,,;,;. * \/LOt¡Vård & Omsorg

Linnea Svansbo, Kommunikatör
0736-623224
linnea.svansbo@koping.se

Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till riktlinjer för
handläggn¡ng av kontaktperson enl¡gt SoL och LSS

Bakgrund
Förvaltningen har ett behov av riktlinjer flor handläggning av kontaktperson, både
enligt socialtjåinstlagen, SoL, och enligt lagen om stöd och service, LSS. Dagens
handläggarstöd tar främst upp aspekten arvode och ersättning, medan själva
handläggningsprocessen är bortglömd. Detta har bland annat lett till att den
fortsatta rätten till kontaktperson många gånger inte ifrågasatts trots att brukaren
bytt livssituation, till exempel flyttat fran eget boende till något av vëra boenden.

Ny riktlinje
Det nya ftirslaget innehåller en översikt, med laghänvisningar, över
kontaktpersonens syfte och uppdrag. Det ftirklarar rätten till, vidden av och
begränsningar av insatsen kontaktperson. Det innehåller också hela
handläggningsprocessens delar, från utredning till rekrytering av kontaktpsrsoner.
Aven delen om arvode och ersättning ?ir uppdaterad.

Förslaget har varit ute på remiss hos berörda handläggare och chefer.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden füreslås besluta

att antariktlinjerna ftir handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

KÖPTNGS KOMMLIN
Vård & Omsorg

Jeanette Sander
Vård- och omsorgschef

+
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev l7

Telefon
0221-250 00

Fax
022',1-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 99'l-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Vård & Omsorg
Linnea Svansbo, 073-662 32 24
linnea.svansbo@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t6-11-03

1 (e)

Förslag

Riktlinjer för handläggning av
kontaktperson enligt SoL och LSS

N

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax Webbplats och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-21140221-255 60
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TJANSTESKRIVELSE 2 (e)

Datum

20t6-tt-03

lnnehåll

Kontaktperson

Syftet med kontaktperson
Kontaktfamilj och stödfamilj

Rätten till kontaktperson..........
Barnperspektivet .............

Uppdraget som kontaktperson..........

Handläggning

Utredning..
Beslut ...

Genomfürandeplan ...

uppfloljning 
""h 

d"k;;;;ti"r :: : ::

Omprövning och avslut
Kontaktperson på annan ort...
Rekrytering och handledning.

Ersättning

Arvode
Arvodesnivåer flor kontaktfami lj er (och stödfamilj er) ......

Omkostnadsersättning
Omkostnader für den som har kontaktperson...............

Reseersättning...........
Försäkring................. ::

Hemforsäkring
Kommunens ansvarsftirsäkring.......
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Vård & Omsorg - Riktlinjer fÖr handläggning av kontaktperson (förslag)
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TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t6-tt-03

3 (e)

Kontaktperson

Syftet med kontaktperson
Kontaktperson kan beviljas både enligt socialtjÈinstlagen (2001:453), SoL, och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.
Förarbetena till lagarna visar att syftet med en kontaktperson är liknande i båda
fallen. En kontaktperson genom SoL ska enligt lagtexten hjälpa den enskilde och
hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheterl och propositionen
ftirtydligar att det innebär ett personligl stöd och att hjälpa till på olika sätt, samt
att hjälpa den enskilde till en meningsfull sysselsättning2. LSS som lag talarbara
om att den enskilde ska tillftirsäkras goda levnadsvillkor genom insatsen3, men
propositionen menar att en viktig uppgift dr attbryfa den enskildes isolering
genom samvaro och trjälp till fritidsverksamheta.

Kontaktfamilj och stödfam ilj

Kontaktperson enligt SoL kan också ges i form av kontaktfamilj. För enkelhetens
skull används uttrycket kontaktperson i det här dokumentet - lorutom när
specifika regler gäller ftir familjer.

Stödfamilj enligt LSS är dËiremot en form av korttidsvistelse och har ett annat
syfte och en lite annan handläggningsprocess. Avsníttet om ersrittning griller dock
dv e n .fö r s t ö dfamilj e r.

Rätten till kontaktperson
Rätten till kontaktperson enligt båda lagarna f,rnns om behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt5. Det innebär att rätten till insatsen inte finns om redan existerande
verksamheter eller andra lämpliga insatser av frivilliga - till exempel anhöriga
eller gruppverksamheter - redan fyller behovet.

Därftir beviljas inte kontaktperson om den enskilde har ett fungerade kontaktnät.
Och ansökningar av personer som bor i bostad med såirskild service eller särskilt
boende handläggs restriktivt eftersom behovet i vanliga fall tillgodoses inom
ramen ftir boendet. Kontaktperson beviljas normalt sett inte heller für personer
som redan har personlig assistans eller ledsagning.

Med det sagt är varje individs behov unikt och restriktivitet betyder inte ftirbud
mot att bevilja om särskilda skäl finns.

t3 kap. 6b g SoL

' Prop. 1979/80:1, s. 227 -228
t l çzstLSS
o Prop. 1992193:159, s.75
t4kap.l$SoL,7$LSS

Vård & Omsorg - Riktlinjer for handläggning av kontaktperson (fÖrslag)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

20r6-tt-03

Barnperspektivet

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. Konventionen består av 54 artiklar
som utgör en helhet, men har fyra grundläggande och vägledande principer som
alltid ska tas håinsyn till vid frågor som rör barn:

o Alla barn har samma rättigheter och lika värde

o Bamets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

o Alla bam har rätt till liv och utveckling

o Alla barn har rätt attuttrycka sin mening och få den respekterad6

Både LSS och SoL fastställer barnkonventionen och när en åtgärd eller insats rör
ett barn ska ovanstående punkter vägas in7. Det innebär bland annatatt barnet ska
ñ relevant information och möjlighet att framfüra sin åsikt. Om barnet inte
framftir sina åsikter ska de klargöras så långt det är möjligt på annat vis, till
exempel genom inhämtande av information från anhöriga eller närstående.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i ftirhållande till barnets ålder och
mognads.

U ppdraget som kontaktperson
En kontaktperson är ett icke-professionellt stöde som i fürsta hand ges när
anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. Det ställs inga krav på någon
särskild yrkeskompetens, utan kontaktperson kan vem som helst bli som har ett
stort engagemang och intresse ftir andra människor.

Kontaktpersonen åir inte någon legal ftireträdare für den enskilde och kan dåirftir
inte ftireträda personen när det gäller att till exempel ansöka om insatser enligt
SoL eller LSS. Om den enskilde behöver sådan hjälp ska handläggaren istället
anmäla till överftirmyndaren att det finns behov av exempelvis god man.

Den som blir kontaktperson åt någon ska ha ett skriftligt avtal med fürvaltningen.
I avtalet skrivs uppdragets omfattning och tider.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och det ska också tydligt framgå av avtalet att
den som åtar sig uppdraget är informerad om tystnadsplikten och vad den innebåir.

6 Sammanfattningen är hämtad från UNICEF Sverige
t 6a ç LSS, l kap.2 g SoL
8 8 ç LSS, ll kap. l0 g SoL
n Prop. 1992/93:159, s.76

4 (e)

Vård & Omsorg - Riktlinjer för handläggning av kontaktperson (förslag)
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Datum

s (e)

2016-tt-03

Handläggn¡ng

Utredning
Innan insatsen kontaktperson kan beviljas görs en utredning. En utredning kan
bara starta om en ansökan eller begäran kommit inlO och det är en

bistandshandläggare som genomftir utredningen.

Beslut
Uppdragets omfattning beslutas utifrån varje enskild individs behov.
Kontaktperson beviljas för högst tvä är i taget. I beslutet anges hur ofta kontakt
ska ske mellan den enskilde och kontaktpersonen.

Genomförandeplan
När beslut om kontaktperson fattas skrivs en enkel genomftirandeplan. Det åir en
plan som beskriver hur en beslutad insats rent praktiskt ska genomfiiras.
Genomfürandeplanen upprättas tillsammans med den enskilde och
kontaktpersonen. Syftet med planen åir att skapa en tydlig struktur och ett bra
underlag ftir uppfoljning. Genomftirandeplanen ska dokumenteras och
undertecknas av både berörd enhetschef(den som har huvudansvaret ftir den
enskildes omvårdnad) och den enskilde eller dess füreträdare.

Uppföljning och dokumentation
Bistandshandläggaren har ansvar ftir att fortlöpande ftilja upp och dokumentera
åirendet. Handläggaren bedömer om insatsen ska föråindras, ft)rlåingas eller
avslutas. Upploljningen sker utifran genomfürandeplanen och med utgangspunkt i
om den enskilde vill ha stöd även i fortsättningen.

Omprövning och avslut
Det åir viktigt att insatsen omprövas när livssituationen fürändras. Till exempel om
den enskilde flyttar in i ett boende. Bistandshandläggaren utreder om den enskilde
under de nya ftirhållandena har fortsatt rätt till kontaktperson. Om den nya
situationen gör så att den enskildes behov av social samvaro och stöd nu fylls av
exempelvis personal på boendet ska insatsen avslutas.

Handläggarens dokumentation i ärendet är ett viktigt underlag vid omprövning.

Kontaktperson på annan ort
Om det finns brukare som vistas i annan kommun och ansöker om kontaktperson
hos oss som hemkommun är det en biståndshandläggare htir som gör utredningen,
bedömer behovet och fattar beslut. Kontaktpersonen rekryteras sedan av
vistelsekommunen. Ersättning och arvode bestäms av oss som beslutande
kommun och vistelsekommunen fakturerar oss kostnaden.

to3kap.6bgSoL,8$LSS

Vård & Omsorg - Riktlinjer för handläggning av kontaktperson (förslag)
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TJANSTESKRIVELSE

Datum

6 (e)

20r6-tt-03

Rekrytering och handledning
Förarbetet till LSS menar att kommunen har en roll i att aktivt arbeta ftir att
måinniskor ska engagera sig som kontaktpersonerll.

Ansvaret für rekrytering, handledning och utvärdering av kontaktpersonema
ligger på ansvarig enhetschef. Rekr¡ering, handledning och utvärdering ska ske
med utgångspunkt i att den enskildes eget val av person bör vara avgörande ftir
vem som utses till kontaktperson,l2 och att man bör Ë en kontaktperson som man
kåinner fü rtroende für. 13

tt Prop. 1992193:159, s.7 5

'' Prop. 1992193:159, s.76
t3 Prop. 1979180:1,s. 228

Vård & Omsorg - Riktlinjer för handläggning av kontaktperson (förslag)



[+J KoPlNGs KOMMUN
LIJ

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2016-tr-03

7 (e)

Ersättning
Ersättning ftir uppdraget betalas enligt de rekommendationer som Sveriges
kommuner och landsting, SKL, ger i sina årliga cirkulär. ErsÊittningen beråiknas
utifran prisbasbeloppet och ftiljer de ändringar som sker av det år från år. Det ges

ut ett cirkulär ftir SoL och ett für LSS, och ansvarig enhetschef har ansvar för att
avtal skrivs enligt rätt ersättningsnivåer varje år.

Ersättningen består av två delar - en arvodesdel och en omkostnadsdel. Båda
delarna är beskattningsbaral a.

Arvode
Arvodet åir ersättningen för den tid som uppdragettar. Arvodet prövas individuellt
utifran vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Exempelvis fär en kontaktperson som
har kontakt med den enskilde i stort sett dagligen mer arvode än en kontaktperson
som har kontakt en gång i veckan. Det är ansvarig enhetschef som utifrån
utredning och beslut bedömer vilken storlek på ersättning varje enskilt uppdrag
ska Ë.

Kontaktpersoner fär arvode i procent av prisbasbeloppet per månad. Familjer får
arvode per dygn.

Arvodesn ivåer for kontaktfam i ljer (och stödfam i ljer)

För familjer gäller olika arvode beroende på vilken grupp den man stödjer
tillhör15:

Grupp I Barn 0-12 àr med lättare funktionsnedsättning

| 60 -240 procent av prisbasbeloppet I 6.

Klarar av- och pfülädning, äter själv, sköter hygien utan större hjälp.
Kan delta i det vanliga familjelivet och kan sysselsätta sig själv.
Sover på nätterna.

Grupp 2 Barn, ungdomar och vuxna med måttlig funktionsnedsättning

240-320 procent av prisbasbeloppet.

Behöver hjälp ftir att klara det som kallas aktiviteter i dagligt liv,
ADL. Kan sysselsätta sig själv, leka och titta på TV kortare stunder.
Kan delta i det vanliga familjelivet, men behöver extra stöd. Har ett
visst behov av stöd nattetid.

ra De kan dock vara avdragsgilla - kontrollera med gällande skatteregler
t5 Gruppindelningen med procentsatser är tagna från det handläggarstöd ftir LSS och
kontaktperson som antogs av vård- och omsorgsnämnden 2012 - VON $ 10812012, Diarienummer
vo 2012/176,731
16 Procentsatsen gäller per år. Beloppet delas sedan med 365 ldr altfüframdygnsbeloppet.

Vård & Omsorg - Riktlinjer for handläggning av kontaktperson (förslag)
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Grupp 3 Barn, ungdomar och vuxna med omfattande
funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning eller svår autism

320-400 procent av prisbasbeloppet

Vaknar ofta på nätterna och har vakna perioder nattetid. Kan inte
sysselsätta sig själv, kräver hundra procent uppmärksamhet och
behöver hjälp med ADL. Kan inte delta i det dagliga familjelivet.
Utåtagerande.

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen ska ersätta uppdragstagaren lor de merkostnader som blir
av uppdraget. För familjer rör det sig om att täcka kost, logi, ftirbrukningsartiklar,
gemensamma hushållsavgifter, slitage, telefon och vissa aktiviteter. För
kontaktpersoner handlar det om ersättning ftir till exempel biljetter, fika, mat,
telefon och resor med kollektivtrafik i närområdet.

Kontaktpersoner ffir omkostnadsersättning i procent av prisbasbeloppet per
månad. Familjer ffir ersättning per dygn.

Omkostnader för den som har kontaktperson
Den enskilde eller dess vårdnadshavare betalar själv de kostnader som blir ftir
egen del. Det kan gälla kostnader für fritidsaktiviteter ftir den som är hos en
familj, eller biljetter, fika och liknande ftir den som gör en aktivitet tillsammans
med en kontaktperson.

När ett barn eller en ungdom bor i familj ffir familjen ersättning från kommunen
ftir extra kostnader ftir mat. Men det är vårdnadshavaren till barnet som ska stå ftir
den kostnaden, inte kommunen. Familjen rapporterarlT därftir in antalet måltider
barnet ätit och en handläggare hos oss debiterar sedan vårdnadshavaren det belopp
den ska betala.

Reseersättning
Kontaktpersoner och kontaktfamilj erlstödfamilj er kan fä reseersättning vid längre
resor. Man fär då ersättning ftir halva miltalet när resan överstiger 10 mil. Resan
ska vara planerad tillsammans med handläggaren och Ër göras max två gånger
per år.

Försäkring18

Hemforsäkring

Kontaktfamiljer och stödfamiljer ska ha en hemfürsäkring med allrisk och
behöver inft)r uppdraget kontrollera att ft)rsäkringen gäller även für den man
stödjer.

tt Blankett "Rapport for vistelse i stödfamilj"
tt se sKL cirkulär 2oo8:81, punkt l5

Vård & Omsorg - Riktlinjer för handläggning av kontaktperson (förslag)
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Datum

2016-tt-03

Om den man stödjer har orsakat skador som omfattas av hemfürsäkringen gör
uppdragstagaren en anmälan till sitt ft)rsäkringsbolag och bör även anmäla det till
nåimnden, via ftirvaltningen.

Kommunens ansvarsforsäkring
Ett viktigt komplement till hemftjrsäkringen är kommunens ansvarsftirsåikring
som gäller vid personskada eller sakskada som uppstår under uppdraget. Den
gäller under tiden barnet vistas hos familjen, eller tiden kontaktpersonen
spenderar med den enskilde.

Om skada uppstår bör uppdragstagaren omgående göra en anmälan till nämnden.
Det gör man genom att kontakta fürvaltningen. Vi lämnar ärendet direkt vidare till
ftirsäkringsbolaget utan att vËirdera anmälan - det åir inte vårt uppdrag att avgöra
om det rör sig om ett ftirsäkringsfall eller inte. Försäkringsbolaget tar kontakt med
uppdragstagaren, utreder och reglerar de fall som omfattas av ftjrsäkringen.

Ansvarsftirsäkringen omfattar inte skador som orsakats av besökande till den man
stödjer, exempelvis anhöriga eller bekanta.

Vård & Omsorg - Riktlinjer för handläggning av kontaktperson (forslag)
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Datum

2017-0t-13

Vård & Omsorg
Marie Ahlberg, Assistent
0221-25561
marie.ahl berg@koping.se

Ati f;;,.'..,-: ii

Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap I $ och rapporter¡ng
enligt l6 kap 6f $ SoL

Finns inget att rapportera för kvartal 4,2016

Rapport ej verkställda beslut enl 95 och rapportering enligt
28 r-g SS LSS

*Inspektionen

ftir Vård o
Omsorg

o_

Kön Datum ftir
Beslulavbrott

Datum ftir
Verkställiehet

Insats skäl

Man 2016-04-tt 2016-12-ts Daglig
verksamhet

Rapp till
IVO* ej

verkställda
beslut,
kvartal3

Kvinna 2016-05-02 2016-12-17 Daglig
verksamhet

Rapp till
IVO* ej

verkställda
beslut,
kvartal3

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2114Nibblesbackev 17 0221-250 00
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Handikapprådet {lj''' 'ii 
-Pløts och lid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 16.00 - 16.44

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsen, ordförande
Äse Ellingson (S), miljö- och byggradsnåimnden
Gordana Jovanovic (S), barn- och utbildningsnämnden
Florence Strand Frössle (S), kultur- och fritidsnåimnden
Marie Oskarsson (S), vård- och omsorgsnämnden
Marcus Hallgren (M), kommundelsnåimnden
Ann-Marie Lundin (S), social- och arbetsmarknadsnämnden
Lars Axelsson, Synskadades RiksfÌirbund (SRF)
Lars Elgh, DHR
Katarina Eriksson, Reumatikerfiirbundet (R)
Ann-Margret Persson, Strokeftireningen Våistra Mälardalen
Irina Axelsson, Demensfüreningen
Anette Tibblin Allansson, KAK:s Fibromyalgiftirening & Reumatikerfbrbundet
Kristina Drott, Hjärt- och lungsjukas fürening i KAK

Ersötlare Karl Ingström (FP), kommunstJ¡relsen
Agneta Sellholm (M), miljö- och byggnadsnämnden
Tore Segerström (M), bam- och utbildningsnämnden
Eva Leonardsson (FP), kultur- och fritidsnãmnden
Yvonne Blücher (V), vård- och omsorgsnämnden
Eivor Valcic (S), kommundelsnämnden
Martin Lindh (C), social- och arbetsmarknadsnåimnden
Mona Öberg, Synskadades Riksfürbund (SRF)
Hannu Pikki, DHR
Göte Lindkvist, Stokefiireningen Västra Mälardalen
Mikael Gyoni, Demensfäreningen
Katarina Eriksson, KAK:S Fibromyalgifürening

Övrìga deltagande Jeanette Sander, vård- och omsorgschef
S¿ndra Erikssonn nämndsekreterare

fusþrøre Irina Axelsson Paragrafer $$ 14-15

fusteringens tid ach pløts Köping den

Underskrifter Sekreterare

OrdJörande

,t
..t_-.Justerande

Irina Axelsson
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KHR $ 14

Sammanträdesdagar 201 7

Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar

att godkåinna förslaget på sammantritðesðagar 2017

KHR $ ls

Frågor från Kommunala Handikapprådets förmöte den 24 oktober
20{6

o Brandskyddsutbildning fdr personal på gruppboende
Jeanette Sander, vard- och omsorgschef informerar om att avtalet llnnu
inte åir klart men att vi åindå har startat och ett 30 tal personal har gått
utbildningen under oktober.

Karbad frr gruppboenden, stationåir eller mobilt
Det finns i dagsläget inga planer på att inskaffa karbad men tanken finns
med ftir framtida diskussioner. Det finns ett karbad på Tunadal och frågan
om det fìtr utnyttjas av andra brukare i kommunen tas med till
nåistkommande handkappråd.

Handikapplatser vid samlingssalen Älgen
Handikapplatser vid samlingssalen lilgen åir inte utlovat och finns heller
inte med i planerna då detta skulle ge en kostnad på ca" 100 000 kronor.
Men en inventering av nuvaÍande platser runt Nordlund kommer att göras
och frågan tas upp igen på nästkommande handikapprad.

o

a

a Handikapptoalett och uteservering på O'Learys
Hannu Pikki, DH& har varit i kontakt med Yngve Bengtsson, VD
O'Learys, och han skulle i sin tur ta kontakt med berörda för att
iordningställa handikapptoaletten och ftjr eventuell anpassning av
uteserveringen.

Fonder
En fðrteckning över aktuella fonder medfüljde kallelsen.
Irina Axelsson, Demensfüreningen, informerar om att det finns en
sökmotorpå internet, "Global Granf', där man kan söka efter fonder och
stipendier.

erotokotTtustegf, 
lßsien

Utdragsbestyrkande
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Handikapptillgängligheten i Kõpings kommun
Elizabeth Salomonsson, ordförande, informerar om att det i dagsläget inte
finns någon arbetsgrupp gäIlande handikapptillgåingligheten i Köpings
kommun. Men om num s€r eller upplever saker som stltller till problem är
man våilkommen att höra av sig med sina synpunkter. Mer information
finns på Köpings hemsida under'tillgänglighet i stadsmiljõn".

Inflir valet 2018 finns önskemål från organisationema att de som a¡betar
med planeringen av vallokaler kan komma till handikapprådets
sammanträde ftir att ta emot synpunkfer och tankar. Sandra Eriksson,
nämndsekrete¡are, tar med sig ûågan ftir inbjudan under 2017.

"Leva och fungera", mässa i Göteborg 4-6 apnl20l7
Hannu Pikki, DHR, berättar om "Leva och fungera", en mä,ssa som hålls i
Gõteborg 4-6 apnl2017, dåir ca 500-600 utstiilla¡e visar olika hjälpmedel.

Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar

att notera informationen

Protokoltjusrep¡¡ sien Utdragsbestyrkande
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Pløts och tíd

Beslutønúe

U n de rs kríft e r S e ln e t er ar e

Ordförande

Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 15.00 - 16.00

Ersättare

Ovrígø deltøgande

Justerøre Seija Eriksson

Justeríngens tíd och plats Köping den V {t1l.)ü or¿4 å"OJ}

Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnåimnden, ordftirande
Seija Eriksson (S), vård- och omsorgsnåimnden
Gerd Holmström (M), vård- och omsorgsnåimnden
Heinz Blahusch, Köpings Pensionåirsftirening PRO
Christina Michael, Köpings Pensionåirsfiirening PRO
Jane Hjelm, SPF Köpingshus
Marianne Eek, SPF Köpingshus
Agneta Söderman, SPF Köpingsorten
Göte Larsson, SPF Köpingsorten
Anita Svanström, Svenska kommunalpensionåiremas Förbund avd 85

(sKPF)
Aimo Vaunuveräj ä, Sverigefinska Pensionåirer (SFP), Köping
Bengt Rosberg, Aktiva Seniorer, Köping
Gull-Maj Sandberg, Aktiva Seniorer, Köping
Leif Jonsson, PRO Kolsva

Leif Hofßtedt, SPF Köpingshus
Marianne Stþpich, SPF Köpingshus
Kaj Svartström, Aktiva Seniorer, Köping
Sonja Johansson, PRO Kolsva

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef'
Sandra Eriksson, nåimndsekreterare

Parøgrafer $$ 23-29

n,/

llur.l,, f:u"--
&ffi;;ililä'Ze*, 

€-.áú*,,,¿,(.
Yoe{, Eklund ,4
5*àa.kt'*.k:=-
Seija Erilsson

Justerønde
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Pensionärsrådet

PRÅ $ 26
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Plabbehov i särskilt boende
Våintelista fiir särskilt boende für äldre.
I dagsläget väntar två kvinnor på plats i såirskilt boende. Till demensboende åir det

ingen kö.

Beslut
Pensionåirsrådets arbetsutskott beslutar

att notera informationen

PRÄ. $ 27
rnÅ au ç zt

Sammanträdesdag ar 2417

Förslag på sammanträdesdagar 2}fl.

Beslut
Pensionärsrådet beslutar

att godkåinna fürslaget på sammantradesdagar 2017

PRÅ $ 2s

Fixartjänst
På pensionåirsrådets arbetsutskott den 21 november framkom önskemål om

information gällande frxartj åinst.

Jeanette Sander, vård- och omsorgschef, ger information i åirendet och broschyr
delas ut.

Beslut
Pensionåirsrådets arbetsutskott beslutar

att notera informationen

Protokolljusterarnas sign

tZ) I

Utdragsbestyrkande
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övrigt
Fortsatt önskemål om bätke information gällande maten pãvårraboenden och
deras restauranger då det fortfarande eir dålig information i tidningarna.

Hyresjustering - Efter hyresjusteringen subventionerar Vård & Omsorg
fortfarande ca 1,2 miljoner kronor. Om den boende inte godktinner den nya hyran
går åirendet vidare till hyresnåimnden dåir var och en ftirhandlar sin egen hyra.

Gratis halkskydd - Organisationerna önskar fä gratis halkskydd på vintem. Roger
Eklund, ordfürande, fÌirklarar att det i dagsläget inte åir aktuellt men att han tar
med sig frågan für framtida diskussioner.

Beslut
Pensionåirsrådets arbetsutskott beslutar

att notera informationen

Protokolljusterarnas signlhr Utdragsbestyrkande


