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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 2013-09-16 Sid. 104

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 16 september 2013 kLO9.00- 10.30

Beslutande Inger Daimar (v), ordf
Roger Ingvarsson (s)
Lars Carnbrand (ob)
Lena Alexandersson (c)
Jan Lejon (fpl), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Hanna Bergman, socialsekreterare §98-100
Ulrika Skoglund, socialsekreterare §98-100
Bodil Frölich, enhetschef IFO § 98-100
Per Osterberg, sektorchef vård och omsorg
Katarina Sohiman, nämndsekreterare

Utses att justera: Jan Lejon (fpl)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 25 september 2013 kl 13.00

Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Katarina Sohirnan §97, 10 1-1 11

§ 98-100 Sekretess

Ordförande
Ing Daimar

Justerande ,.

nLejon

Delegationsbeslut: §98 Ansökan om vård enligt LVM, Dnr 2013.0901.769, Delegationsnurnmer: SOC 24
§99 Ansökan om vård enligt LVM, Dnr 2013.0902.769, Delegationsnummer: SOC 24
§100 Utredning enligt 11 kap. 1 SoL, Dm 2013.0900.751, Delegationsnummer: SOC 2
§104 Ansökan om alkoholtillstånd från Restaurang & Pub Station, Dm 20 13.0762.702
Delegationsnurnmer: ALK 3

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll

20 13-09-16 Sid. 105

§ 97

Sektorchefen informerar

Dnr 2013.0755.017

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

Informationen ges vid studiebesöket på äldreboendet Furan och Granen efter sammanträdet.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2013-09-16 Sid. 109

§ 101 Dnr2013.0760.789

LSS-boende byggnation — information

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

Just nu följer byggandet av LSS-boendet planen och ser därför ut att kunna öppnas som planerat
halvårsskiftet 2014.

1 ärendet yttrar sig Lena Alexandersson (c) och ordförande Inger Daimar (v).

Vård-och omsorgsutskottet tackar för informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnskatti
iun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2013-09-16 Sid. 110

§ 102 Dnr2013.631.106

ESF-projekt “Språnget” — information

“Språnget” är ett ESF-projekt som pågått från den 1 oktober 2010 och avslutas den 31juli 2013.
Proj ektägare 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.

Sektorchefen rapporterar att 150 000 kronor anslogs från kommunstyrelsen så att projektet kan fortg
fram till sommaren 2014. Från och med 2015 satsas 250 000 kronor vilket ger Skinnskattebergs
kommun 12 årsplatser i projektet. Hittills går projektet bra, utav 23 personer som deltagit i projektet
har 12 av dessa hittat arbete som inte är offentligt finansierat.

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s), Jan Lejon (fpl) och ordförande Inger Daimar (v).

Sektorchefen för vård-och omsorgsutskottet yttrar sig i ärendet.

Vård-och omsorgsutskottet noterar att den 24 oktober 2013 är en implementeringsdag för projektet
“Språnget”.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att ordförande Inger Daimar (v) informerar till konimunstyrelsen om “Språnget” på
novembersamrnanträdet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kornrnunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 2013-09-16 Sid. 111

§ 103 Dnr2013.0861.700

Återrapportering av projekt angående kvinnor och barn som
bevittnat våld

En återrapportering från Tjejjouren Athena har inkommit. Tjejjouren har beviljats utvecklingsmedel
år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Ju te,randes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 104 Dnr2013.0762.702

Ansökan om alkoholtillstånd från Restaurang & Pub Station

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig gällande en förfrågan angående alkoholservering. N & S
group AB har inkommit med en ansökan om alkoholservering för verksamheten Restaurang & Pub
Station.

Miljö-och byggnadsnämnden har inte fått några klagomål på den aktuella verksamheten vilket gör a
nänmden inte har något att erinra mot tiderna i ansökan.

1 ärendet yttrar sig Lena Alexandersson (c).

Sektorchefen för vård-och omsorg yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

bevi1ja alkoholtillstånd för Restaurang & Pub Station
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§ 105 Dnr 2013. 0843.701

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Kvinnojouren Frida

Kvinnojouren Frida i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner ansöker om bidrag för
verksamhetsåret 2014. Kvinnojouren Frida finns till för kviimor som misshandlats fysiskt, psykiskt,
våldtagits och förnedrats. Stödsamtal, hembesök, jourlägenheter eller möten på kvinnojouren
erbjuds de drabbade kvinnorna samt deras eventuella barn.

Utskottet har i uppdrag att bereda ärendet till konimunstyrelsen.

1 ärendet yttrar sig Lena Alexandersson (c).

Sektorchefen för vård-och omsorg yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bevilja medel till Kvinnojouren Frida för verksamhetsåret 2014

Kvinnojouren Frida meddelas att de även i fortsättningen kommer få bidrag om kvalitén når upp
till de krav som kommunen har

Jistrandes Utdragsbestyrkande
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§ 106 Dnr2013.0897.101

Sociala investeringsfonder, lägesrapport om kommande
utbildning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-30, § 146, att ge förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheterna att införa en social investeringsfond. Vård- och omsorgsutskottet har vid sitt
sammanträde 2013-02-18, § 33, noterat att behov av ytterligare utbildningsinsatser i frågan behövs
och föreslår att initiativet tas att genomföra en utbildning för politiker och ledande tjänstemän i
samarbete med Fagersta och Norbergs kommuner.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-02-18, § 33,
ta initiativ att genomföra en utbildning för politiker och ledande tjänstemän i samarbete med

Fagersta och Norberg

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-03-14, § 44
att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda frågan och lämna förslag till
kommunstyrelsen

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 20 13-04-15, § 56
en arbetsgrupp tar fram konkreta förslag till utbildning
att Roger Ingvarsson (s) samt Tony Bölja (s) utses till arbetsgrupp

Vård-och omsorgsutskottet tar del av information om ärendet 2013-06-10, § 73

Arbetsgruppen förslag innebär att norra Västmanlands samordningsförbund anordnar den 20
november 2013 en informationsdag för länets alla Samordningsförbund. Informationsdagen riktar
sig till ledande tjänstemän och politiker, samt att sektorchefen för vård-och omsorg samordnar
inbjudan till berörda politiker och tjänstemän.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

utbildning sker enligt arbetsgruppens förslag
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§ 107 Dnr2013.0894.017

Ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar vid Smedjan i
Skinnskattebergs kommun — information

Information avges under sammanträdet.

Vård-och omsorgsutskottet tackar för informationen
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§ 108 Dnr2013.0895.017

Lokal handlingsplan om samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom! funktionsnedsättning — information

Information kring den lokala handlingspianen kommer att ges under sammanträdet.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att varje halvår avrapportera hur samverkan fungerar, närmast blir detta på utskottssammanträdet i
mars 2014

Justerandes UtdragsbestyrkandeH
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§ 109 Dnr2012.0776.101

Medborgarförslag om inrättande av Väntjänst i kommunen

Ett medborgarförslag om inrättande av Väntjänst i kommunen har inkommit från Lars Cambrand,
Karmansbo. Enligt medborgarförslaget kan exempelvis arbetslösa personer hitta meningsfull
sysselsättning genom att besöka äldre ochleller funktionsnedsatta personer. Vid dessa besök kan
stöd i form av en pratstund eller promenad vara lämpliga gärningar för att minska ensamheten hos
den aktuella personen.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 87
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 199
att överlänma medborgarförslaget till vård- och omsorgsutskottet för beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-01-14, § 7
att förvaltningen ska utreda frågan

Sektorchef har inrättat en skrivelse i ärendet där det framgår att Väntjänst är inrättad samt att
utveckling av verksamheten enligt medborgarförslagets intentioner pågår.

1 ärendet yttrar sig Lena Alexandersson (c) och Jan Lejon (fl).

Utskottet noterar att det är viktigt att sprida information om hur intresserade kan komma i kontakt
med Väntjänst. Detta kan ske genom exempelvis PRO, Röda korset och Svenska kyrkan.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att därmed anse medborgarförslaget besvarat

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll

2013-09-16 Sid. 118

§ 110

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.

Dnr 2013.0768.002
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§ 111 Dnr2013.0769.111

Övriga frågor

Lena Alexandersson (c) ställer frågan angående de barn som omhändertagits tidigare.

Vård-och omsorgutskottet beslutar

att sektorchefen för vård-och omsorg ska kontrollera detta till nästa utskottssammanträde

Lena Alexandersson (c) tar upp frågan vad som hände med det omhändertagna barnet i
Riddarhyttan. Enligt sektorchefen är detta inget pågående ärende hos Skinnskattebergs kommun
längre.

Efter sammanträdet genomfördes studiebesök på äldreboendet Furan och Granen.
Informationen som ges av sektorchefen samt av enhetschefen för äldreomsorgen vid studiebesöket
presenteras nedan.

En av de två planerade pergolorna är inglasad, medan byggstarten för pergolan vid
Klockabergsskolan planeras till oktober 2013. Förhoppningsvis blir pergolan klar till våren 2014.

Den traditionella höstfesten vid äldreboendet blir vecka 44, 2013. De boende blir bjudna på
trerättersmeny samt alkoholhaltiga drycker om så önskan finns.

Äldreomsorgen arbetar mycket med matmiljön, en arbetsgrupp är tillsatt. Målet är att kunna koka
pastan och potatisen i det egna köket istället för i kommunens storkök. Pedagogiska måltider är
också ett arbetsområde som innebär att personalen äter och serverar de gamla. Att ha tre olika
nivåer på måltiderna är också något som de boende själva vill. Arbetssättet går ut på att ha olika
sorts mat till vardags, helg och storhelg så att det märks när det exempelvis är jul.

Vissa stölder har ägt rum i entrén men en del stöldgods har hittats och lämnats över till
äldreboendet igen med polisens hjälp.

Utbildningen angående värdegrund och bemötande för personalen har varit uppskattad och
värdeftill. Samarbetet mellan olika enheter har ökat vilket i längden gynnar de boende. 1 och med
att personalen uppmärksammas förbättras kvalitén i arbetet.

Äldreomsorgen arbetar med kvalitetsregister kring exempelvis avvikande beteende (senior alert)
eller vad som inträffat innan ett dödsfall, (palliativa system). Dessa system är till för att förbättra
kvalitén, där Skinnskattebergs kommun är i framkant i användningen av dessa register.

Sjuksköterskornas arbetsmiljö diskuteras.


