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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2013-08-12 Sid. 85

Plats och tid Stora sanimanträdesrummet, Kommunhuset den 12augusti2013 kl.09.00-11.30

Beslutande Inger Daimar (v), ordf
Peter Gammelgård (v)
Lars Cambrand (oh)
Lena Alexandersson (c)
Tony Bölja (s), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Jan Lejon (fpl) ersättare
Per Osterberg, sektorchef vård och omsorg

Utses att justera: Lars Carnbrand (oh)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 20 augusti 2013 kl. 13.00

Underskrifter:

Seeterare Paragrafer
Agneta C. Lundberg § 79-80, 84-96

§ 81-83 Sekretess

Ordförande
(.

Inger Dairnar

Justerande /
Lars Carnbrand

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 79 Dnr2013.0067.701

Kvinnojouren Frida informerar om sin verksamhet

Kvinnojouren Frida i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner informerar om sin
verksamhet.

Mariana Esterblom från Kviimojouren Frida informerar om sin verksamhet. För närvarande
samverkar fern kommuner med en gemensam kviimoj our; S kinnskatteberg, Fagersta, Norberg,
Surahammar och Hallstahammar.

Utskottet tackar för informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 80 Dnr2013.0755.017

Sektorchefen informerar

Aktuell information ska ges av sektorchefen vid varje sammanträde med vård- och
omsorgsutskottet.

Enhetschefen för individ- och familjeornsorg kommer att gå i pension, och rekrytering av
efterträdare pågår.

Verksamheterna inom sektor vård- och omsorg har fungerat väl under semesterperioderna och
tillgången på vikarier har varit god.

Information lämnas om situationen inom området psykiatri.

Information lämnas om nuläget beträffande ensamkomrnande flyktingungdomar.

Vård- och omsorgsutskottet har tagit del av informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
Sj.(//
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§ 84 Dnr2013.0599.106

Överenskommelse om samverkan psykiatri

Överenskommelse ska träffas mellan Landstinget i Västmanlands län och Skinnskattebergs
kommun om samverkan avseende vuxna personer med psykisk sjukdomlfunktionsnedsättning,
samt överenskommelse om samverkan avseende barn och unga med psykisk funktionsnedsättning
och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik.
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan; PRIO - psykisk ohälsa-plan för riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. 1 handlingspianen redogör regeringen för ett antal
strategiska områden som kommer att utgöra en grund för arbetet på området under denna period.
Regeringen ser behov av att särskilt prioritera ovanstående två rnålgrupper.
Länets kommuner och landsting har möjlighet att erhålla prestationsbaserat statsbidrag för 2013
förutsatt att kraven är uppfyllda. Ett av kraven gäller dessa överenskommelser som ska redovisas
till Socialstyrelsen senast den 31 oktober 2013.

Förslag till överenskomirielse föreligger för beslut.

Utskottet överlägger i ärendet.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kornmunfullmiiktige

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skiimskattebergs
kommun avseende barn och unga med psykiska funktionsnedsättning/eller sammansatt social och
psykiatrisk problematik med giltighetstid till och med 31 oktober 2015

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning med giltighetstid till
och med 31 oktober 2015

Justerandes Utdragsbestyrkande
Sigr/
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§ 85 Dnr2013.0569.10l

Ombyggnad äldreomsorgen

1 en tjänsteskrivelse anhåller t fkornrnunchef och enhetschef om att ombyggnad och justeringar
genomförs i Hemgården för att förbättra arbetsmiljön för hemsjukvårdens sjuksköterskor.
Hemsjukvårdens sjuksköterskor har idag sin lokal inrymd i källaren på Hemgården. Där vistas upp
till fyra-fem sjuksköterskor samtidigt dagtid där de har sina egna arbetsplatser inpå varandra. Detta
betyder att det är mycket svårt att ha tiderna för ronder med doktorn, hantera telefonsamtal, arbeta
med dokumentation, ta emot besök osv, samtidigt. Lokalen är inte anpassad för kontorslandskap.
Arbetsmiljön är inte tillfredsställande och man har sökt lösningar under flera år.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ge sektorchefen i uppdrag att inom budget åtgärda behovet av lokalanpassning

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 86 Dnr2013.0631.106

ESF-projekt “Språnget”

“Språnget” är ett ESF-projekt som pågått från den 1 oktober 2010 och avslutas den 31juli 2013.
Projektägare är Fagersta kommun och har genomförts i samverkan med Norberg och
Skinnskatteberg. Projektidén går ut på att via täta kontakter med deltagarna skapa förutsättningar
för var och en att hitta sin specifika väg ut på arbetsmarknaden.
Fagersta kommun har ställt en förfrågan till övriga kommuner om medfinansiering för att fortsätta
projektet.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Utskottet noterar att medel 1 750 tkr tilldelats projektet av EFS. Projektet rymmer möjlighet till
deltagande med 30 årsplatser, av vilka Skinnskattebergs kommun erhåller 6 årsplatser.
Vidare ska projektet under projekttiden implementeras i respektive kommun.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att finansiera deltagande i projektet med 150 tkr

att finansieringen sker med utvecklingsmedel

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 87 Dnr2013.0094.003

Alkohol- och drog politiskt program — arbetsgrupp

Kommunens nuvarande alkohol- och drogpolitiskt program är ålderstiget och behöver revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-11-21, § 137, föreslå konMnLlnstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt förslag till program

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 19,
att återrernittera ärendet till vård- och ornsorgsutskottel. för vidare beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 17,
att överlämna förfrågan till Foikhälsorådet om att ta initiativ till att arbeta fram ett alkoholpolitiskt
program

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 41,
att vård- och omsorgsutskottet ska arbeta fram ett nytt förslag till program och senare foikhälsorådet
och brottsförebyggande rådet kan vara rernissinstanser

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande Inger Dairnar (v), Roger Ingvarsson (s)
och Lars Carnbrand (ob) med sektorchefen som sekreterare i gruppen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 88 Dnr2012.0530.1O1

Motion ang. införande av vårdhund inom kommunens
äldreboenden

En motion angående införande av vårdhund inom våra äldreboenden har inkommit från Bo Öberg
(rn). Fleléne Jarno (fpl) och Rolf Andersson (c).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-13, § 27,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 116
att överlämna motionen till vård- och omsorgsutskottet för beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att ge sektorchefen i uppdrag att bereda motionen

att ärendet återkommer till utskottets sammanträde den 9 december 2013

Jutandes Utdragsbestyrkande
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§ 89 Dnr2013.0759.032

Gemensam utbildning för vård- och omsorgsutskottet och barn-
och utbildningsutskottet hösten 2013— rapport

Kommunstyrelsen har 2012-12-04, § 189, fastställt upprättat förslag till planerade kurer och
konferenser för förtroendevalda 2013. 1 planen ingår en gemensam utbildning KSvou och KSbou.
Det föreligger förslag att genomföra ett tvådagars internat under hösten 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-06-10, § 76,
att föreslå att utbildningsdagarna förläggs till den 26-27 september 2013
att ge ordförande i uppdrag att tillsammans med ordförande i barn- och utbildningsutskottet planera
innehållet för dagarna

Sektorchefen informerar om innehållet i utbildningsdagarna. Utskottet noteras att stor vikt kommer
att ligga på frarntidsfrågor.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att godkänna rapporten

Justrandes Utdragsbestyrkande
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§ 90 Dnr2013.0267.133

Tillsyn av HVB barn och unga vid Smedjan i Skinnskattebergs
kommun oanmäld — rapport

Föreligger beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende Tillsyn av barn och unga vid
Smedjan i Skinnskattebergs kommun — oanmäld.

Utskottet noterar att ärendet med denna rapport är avslutat.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Just des Utdragsbestyrkande
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§91 Dm- 2013.0760.789

LSS-boendet byggnation — information

Sektorchefen liimnar aktuell information i verkställandet av byggnation av LSS-boende.

Vård- och omsorgsutskottet har tagit del av informationen
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§ 92 Dnr2013.0761.730

Öppna jämförelser 2012, äldre- och handikappomsorg

Sektorchefen lämnar aktuell information om rapporten Öppna jämförelser 2012, äldre- och
handikappomsorg.

Vård- och omsorgsutskottet har tagit del av informationen
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§ 93 Dnr2013.0766.704

Utskottets studiebesök hösten 2013

Vid vård- och oinsorgsutskottets sammanträde i september föreslås att studiebesök görs på
äldreboendet Granen samt att minst ett ytterligare studiebesök planeras in under hösten.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att studiebesök i samband med sammanträdet i oktober 2013 görs vid Alltjänst

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 94 Dnr 2013.0767.006

Byte av sammanträdesdatum för utskottet i oktober

Förslag föreligger att byte av sanrnanträdesdatum för vård- och ornsorgsutskottet ska göras från
den 21/10 enligt kalendariurn, till den 14/10.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att byte av sammanträdesdag sker från den 2 1/10 till den 28/10

J1u)andes Utdragsbestyrkande
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§ 96 Dnr2013.0769.002

Övriga frågor

Lena Alexandersson (c) efterlyser en tidpian för uppförande av pergola vid Klockarbergsgården.

Vård- och ornsorgsutskottet beslutar

att ge sektorchefen i uppdrag att presentera en tidpian vid utskottets sammanträde den
16 september 2013

Inbjudan har kommit till presidiekonferens i Bålsta 28-29 november 2013 i Bålsta. Konferensen
ingår i de planerade kurser och konferenser enligt kommunstyrelsens beslut 2012-12-04, § 189.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s) och Lena Aiexandersson (c) deltar i konferensen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 95 Dnr 20 13.0768.002

Delgivningar

130715 Rikspolisstyrelsen missiv Vägledning för åtgärder mot livsstilskrirninellas brottslighet

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna


