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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 2013-10-28 Sid. 120

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 28 oktober2013 ki.09.00-11.30

Beslutande Inger Daimar (v), ordf
Roger Jngvarsson (s)
Lars Carnbrand (oh)
Lena Alexandersson (c)
Peter Gammelgård (v)

Ovriga deltagare Jan Lejon (fpl) ersättare
Hanna Bergman, socialsekreterare § 113
Jessica Ström, socialsekreterare §113-119
Bodil Frölich, enhetschef lEO § 113-119,126
Per Osterberg, sektorchef vård och omsorg
Katarina Sohiman, nämndsekreterare

Utses att justera: Lars Cambrand (oh)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 6 november 2013 kl 13.30

Underskrifier:

Sekreterare Paragrafer
Katarina Sohlman §112, 120-129

• § 113-119 Sekretess

Ordförande . .

Inger’baimar

Justerande
Lars Carnbrand

Delegationsbeslut: §113 Angående HVB-placering av familj Dm 2013.1067.750 Delegationsnummer: SOC 41
§ 114 Fortsatt placering jml 4:1 § SoL Dm 2013.1072.751 Delegationsnummer: SOC 41
§ 115 Fortsatt placering jml 4:1 § SoL Dnr 2013.1022.751 Delegationsnummer: SOC 41
§ 116 Familjehemsplacering Dnr 2013.1023.750 Delegationsnummer: SOC 39
§ 117 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som

inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare 6 kap. 8 SoL Dnr 2013.1025.750
Delegationsnummer: SOC 1

§118 Overvägande om vård med stöd av 2 LVM fortfarande behövs Dnr 2013.1024.751
Delegationsnummer: SOC 1

§ 119 Fortsatt placering jml 4:1 § SoL Dm 2013.1071.751 Delegationsnummer: SOC 41

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 112 Dm- 2013.0755.017

Sektorchefen informerar

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

Inom individ-och familjeornsorgen är det just nu en hög arbetsbelastning i och med många ärenden.

Inom äldre-och handikappomsorgen är byggandet av pergolan klar. Dessutom är utbildningarna för
de anställda inom äldre och handikappomsorgen nu genomifirda och uppföljda. Kvalitetssystemen
implernenteras även i verksamhetema.

Inspektionen för vård-och omsorg har besökt kommunen. Ett av områdena som granskats är
kommunens hantering av Lex Sarah-anmälningar. Uppfattningen från sektorchefen är att
inspektionen för vård-och omsorg är nöjda med kommunens rutiner. Någon SOSFS hade
kommunen missat, men detta är nu tillrättat.

Den nya enhetschefen för individ-och familj eomsorgen heter Christer Jansson. Han är 55 år och
tillträder i januari 2014.

Projektiedaren för värdighetsgarantier kallas till nästa sammanträde för att infonriera utskottet om
värdighetsgarantiema inom äldre-och handikappomsorgen.

Kvalitén på maten inom äldreomsorgen diskuteras. Utskottet anser att maten inom äldre-och
handikappomsorgen borde vara vård-och omsorgsutskottets ansvarsområde och inte tekniska
utskottet som det är i dagsläget.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. 5NJ)
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§ 120 Dnr2013.1027.017

Information om behandlingsärenden

Vård-och omsorgsutskottet ges information om behandlingsärenden som beslutades vid
sammanträdet 2013-09-1 6, §98 och 99.

Sektorchefen informerar om nuläget för ärendet.

Roger Ingvarsson (s), Inger Daimar (v) och Lena Alexandersson (c) yttrar sig i ärendet

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. ,
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§ 121 Dur 2013.1028.017

Information om vårdnadstvist

Information ges vid sammanträdet om en vårdnadstvist som diskuterades vid utskottssammanträdet
20 13-09-16.

Sektorchefen informerar om ärendet där det bland annat framgår att Tingsrätten just nu hanterar
ärendet.

Lena Alexandersson (c) och Roger Ingvarsson (s) yttrar sig.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammanträdet återupptas efter paus.

§ 122 Dnr2013.0760.789

LSS-boende byggnation — information

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

Peter Gammelgård (v) informerar utskottet om ärendet. 1 nuläget har förvaltningen fått i uppgift att
skyndsamt utreda ett nytt förslag till boende som kan rymmas inom fastställd budget.

Sektorchefen informerar utskottet om gällande regler kring bland annat vite om beviljade insatser
inte verkställs inom gällande tidsramar. 1 detta sammanhang gäller det beviljad plats på LSS-boende
för enskilda personer som inte kan verkställas innan boendet är klart.

Roger Jngvarsson (s), Lena Alexandersson (c), Inger Daimar (v) och Peter Gammelgård (v) yttrar si

Utskottet är av den meningen att ärendet måste hanteras skyndsamt.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera infonnationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 123 Dnr2013.0967.008

Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren för verksamhetsåret
2014

Ansökan om bidrag på 25 000 kronor för verksamhetsåret 2014 har inkommit från
Brottsofferjouremas riksförbund. Brottsofferjouren i Västerås är en förening som funnits sedan
1989 och fihialen i Fagersta som verkar i Fagerstas, Norbergs och Skinnskattebergs konimuner
startades i september 2009.

Utskottet har i uppdrag att bereda ärendet till kommunstyrelsen.

Inger Dairnar (v), Roger Ingvarsson (s) och Lena Alexandersson (c) yttrar sig i ärendet.

Vård-och onisorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

tLbevilja 25 000 kronor till Brottsofferjourens verksamhet för år 2014

att bjuda in Brottsofferjouren till ett sammanträde i kommunstyrelsen för en möjlighet att informera
om sin verksan±et

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 124 Dnr2013.1008.106

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för Män i Västmanland för
verksamhetsåret 2014

En ansökan om bidrag på 15 700 kronor har inkommit från Kriscentrum för Män i Västmanland.

Utskottet har i uppdrag att bereda ärendet till kommunstyrelsen.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

tLbevilja 15 700 kronor till kriscentrum för Män i Västmanland i Västmanland för år 2014. Detta
under förutsättning att övriga kommuner beviljar enligt föreslagen finansiering

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. ¶f-
(j}
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§ 125

Ändring i delegationsordning rörande socialtjänst och äldre och
handikappomsorg, SOC 1-SOC 198

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad med ett förslag till förändring av delegationsordningen.

Vård..och ornsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta förslaget enligt tjänsteskrivelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 126 Dnr2013.1026.038

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014

Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd för år 2014 har upprättats.

Utskottet har i uppgift att bereda ärendet till kommunstyrelsen.

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg informerar utskottet om ärendet.

Roger Ingvarsson (s) och Inger Daimar (v) yttrar sig i ärendet.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll

20 13-10-28 Sid. 136

§ 127

Uppföljning av konferens i Ramnäs

Dm 2013.1020.600

Minnesanteckningar från konferensen i Ramnäs, 26-27 september 2013 ska gås igenom och
diskuteras på sammanträdet. Konferensen berörde vård-och omsorgsutskottet samt barn-och
utbildningsutskottet.

Sektorchefen yttrar sig i ärendet.

Vård-och omsorgsutskottet bes’utar

Lett gemensamt sammanträde med barn-och utbildningsutskottet genomförs den 25 november
2013 klockan 13.00—15.00, direkt efter vård-och omsorgsutskottets ordinarie sammanträde

att vid det gemensarm-na sammanträdet diskutera det fortsatta samarbetet mellan vård-och
omsorgsutskottet och barn- och utbildningsutskottet utifrån minnesanteckningarna från konferensen
i Ramnäs 26-27 september
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§ 128 Dnr2013.1073.002

Fortsatt delegationsrätt för socialjouren 1 Vasterås

Enhetschefen för WO framför i en tjänsteskrivelse önskemål om att namngivna socialsekreterare
vid socialjouren i Västerås stad erhåller förordnande att fatta beslut i enskilda individärenden enligt
Skinnskattebergs kommunstyrelses delegationsordning avseende socialsekreterare i
myndighetsutövande befattning.

Skinnskattebergs kommun har sedan år 2009 ett avtal med Västerås stad avseende socialjour.
Avtalet innebär att socialjouren i Västerås stad ansvarar för att hantera akuta enskilda ärenden
under icke kontorstid, kvällar, nätter och helger. Ovriga kommuner i Västmanland har motsvarande
avtal vilket innebär att socialjouren i Västerås stad servar hela länet.

Sektorchefen yttrar sig.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå komniunstyrelsen

Lbesluta enligt tjänstemannaförslaget
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§ 128 Dnr2013.0768.002

Del g ivn ingar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
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§ 129 Dnr2013.0769.111

Övriga frågor
Peter Gamrnelgård (v) tar upp förskolans milj öcertifieringen Grönt flagg och om det kan vara en
idé för äldre-och handikappomsorgen.

Lars Carnbrant (oh) tar upp frågan om statistik om beviljat ekonomiskt bistånd som rör ålder,
könsfördelning och antal personer.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

en presentation av statistik om ekonomiskt bistånd ska ske vid nästa sammanträde

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.,
/\


