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Sammantradesprotokoll
Komrn unstyrel sen

Värd- och ornsorgsutskoltet 2013-11-25 Sid. 140

l’jats cci, ud Stom sarnmantridesrummcI, Kommunhuset den 25 november 2013 kl .09.00-11.50

L3csliflandc Inger Daitnar (v), ordf 130- 31.1 33-143
Roger lngvarsson (s). vie ordf
Lars Carnhrand (oh)
Lena Alexandersson (c)
Peter Garntncloård (vl

Övriga dehagaru San LLon(fpi) crsiitlarc, §130
l3udiI Frölieli, enhclscheflFO §132-135,137-138
Gun 1 blm. friskv1frd,re 130
Peter Jacobsson. enlietsclicf sjuksötcrskor 130
Annatcua Skog, cnhcscbcf hemtjiinsicn §130
Per OsIcrI,crg, scklorchef värd och omsorg
Katarina SohimaTi, nfimndsekrcterare

Utses att jostera: Lena Alcxandcrsson (c)

Plats och tid l’crsnnal- ccli kansliavdelningen den 3 december 2013 kl 1430

Lndcrskrifler:

Sekreterare .*Y1li\....SLWH1 Paragrafer
Kalarina Sohlnian §13Q-l3I, 136-141

§ 132-135 Sek-reess

Ordfrande <.
Inger baimar Roger lngvarsson §132

Justerande
-

Lena Alexandcrsson

Delcgationshcslul: 132 Fortsatt placering p5 HVB Smedjrin Dnr 2013.1206.751 Dclegationsnunirncr: SOC 41*133 Fortsatt institutionspiacering Dnr2013.1209,752 Dckgaticnsnunimer: SOC 74134 Beslut 1 frua om bisInd M barn och u,mdon, i fonr av vård (pzzcring emplazetinte) 1 farniljelien’Dur 2013.1 20S75 Dclcgationsnumrncr SOC 1

Jii&andes Utdragsbestyrkande
si w.
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130 Dur 2013.1172.017

Information om värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

ULskottet ges infhnnntion om vUrdighetsuarauticr iuoiu iildreouisorgcii iv enlictseliefer nom
ldrcnmsorgc:i

Eulictsclicrcriia frii iIdrcoinsorgen inforinurar uRkottel om vrdigIictsgarant irz1a saint svarar påfrinr.

Viird—orl, ornsorgsutskottet tackar för informationen,

rjjerandcs UtdragsbcstyTkande
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§ 131 Diir2OI3.(1755.O]7

Sektorchefen informerar

Aktuell information ska ges av sektorchcti2n vid Varje samniant riide ned värd— och
omsorgs utskott et.

S ck! orcliefcn avslut ur sin tj Ljust den 24januari och n formerar ut skottet att det kan bli en viss t dutan sektorehef innan ny chef rckrvterots.

Tvii socialsckre:cr:we sluuir vid .rsskifict. Erilietsliefcu !ir 11:0 kommer at! agera sorti
socialsekrclcrarc tills rekryierhigcn är klar.

I’fl [_otsen lur det rekoziirnjt hot— och vMdss tuat i on. Detta har resulterat i pol samnäl ningar s anit
alt inge: cnsaniarbele iZ*ckommi,cr i verksamhc:er.. Dc ökade kostnaderna flir tiebbelarbete: kan
leda till att Lotsezi näste ha stängt urder lördagar och söndagar.

Ett infonnationsmöte gällande migration har ägt rum där bland undra Migrationsverket,
kommunalrådet saint scktorchefcn deltog. Främlingsficthiga åsktcr framkom med felaktig
informalion iWet även kan pi sa behovet u:t sprida ri\lt infornmtio:i till koir.munr.:cdhnrgania. Ett
sätt att sprida inUomrntioncn kan vara via 0222:ari.

Psykiatrin diskuteras med anledning av våldssituationcn på Lotsen. Det framkommer att psykiatrinborde ta ett större ansvar. Slutenvården upplevs som dcii del av psykiatrin som fungerar sämst
medan rättspsvkiarin och öppenvärden i Fagersta upplevs fungera bättre.

Sammanträdet rourneras för paus.

iirandcs Utdragsbesyrkande
s)w;7. /
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§ 136 Dnr2013.0760.739

LSS-boende byggnation — information

Scktorchcftit Bininnr aktuell information i vcrksliillaiidct av hyggnut on av LSS—hociide.

Fn ingående diskussion sker.

[ärendet yttrar sig Peter Ganinelgård (v), Lena Alexandersson (e), Inger Dairnar (v) och Roer
lngvarsson is).

SckIorcliel,i ‘t[ra, Sig.

Vård-och oinsorgsulskottcts delaklighet i LSS-bocn&És byggande Llarl5ggs. Ulskotici lir av den
meningen att utskottets delaktighet irendet fir alt ljnsteniin Imr yttrat sig gällande arbelsnflljö flir
personal sanit att lligcnhctcma anpassas eller olika funktionsnedslittningar sä att personer ned olika
behov har rnöjliglwl alt fivila in boenduc.

Vård-och omsorgsutskotlct Ijeslular

Ha_notera mE nnationen till protokollet

1 Justerandes 1 Utdragshcstyrkande
sigf
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§ 137 Dnr2013.1170754

Brukarundersökning- information

En brukarundersökning har gjorts av enhetsehekri för individ- och familjeoinsorg om bemöuindct
från socialsckrctcrarna i Skinnskaticbcrgs kommun. Mottagare av ekonomiskt bistånd har besvarat
frågorna.

EnI]etschckn fi1r lEO intbrmcrar utskollel om undersökningen samt svarar på frågor.

Vård-och oirisorgutskoUvt Iwslut:ir

flfnotcrar irforn;a:ioncn tII prookoIIc:

Justerandes 1 Utdragsbestyrkande
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§ 1 3S Dnr 20)3.1170013

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistik rörndc dcl cko,oiuiska bis:ridci prcsc::cras (& utskouci av scko,chcflti.

E,;hctshcfrn för IVO samt sekiorciick n svarur p utskon cs iWigor,

Rogt’r lngvursson ts). lriucr Dairuar (v) och Ictia AIcxauIcrsson (c) yttrar sig,

Vård-och ornsorgsulskottct beslutar

el not era ni funnation c fl till protokoll et

Justerandes Utdragsbestyrkandc
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§ 139 Dnr2013.0S06.702

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker 1 Bowlinghallen,
Skinnskatteberg

En ansökan om tillstånd att servera a[koholdryckcr har inkommit från An o Stefans Bowling 1-ID.
Scrvcringstillståndct är avsett att gälla stadigvurande 1 Howlinghallcn, Fagerstavägen 13, 739 30
Skinnskattcberg. Miljö-och byggnadsnämnden Ilar yttrat sig i ärendet och har inget att erinra mot
sökt tillstånd.

Utskollix ska besluta i ijiendel.

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

Vänt-och onisorgsulskottet beslutar

jjhcviIja ansökan enligi kap 2 alkoliollagen för An och Stefans Bowling IIB,
organisationsnummer 969628-2517, alt stadigvarande till allmänheten fik servera starköl, vin,
spritdryckcr och andrajiista alkoholdrycker mellan klockan 11.00—01001 Skinnskattebcrgs
Rowlinghall samt på utcscrvering

meddela villkor alt innan servering får päbörjas på uleservering ska rknint över denna lämnas tu
tjilståndsenheten För uodkännande

att meddela villko, att vid arrangcman riktade till ungdomar under 18 r fin servering av
alkoholdncker endast ske i den dcl som på inlämnad ritning benämns restaurangavdelning

att paraurafen är omcdclhartjusterad

Expedieras till: Alkoholhiandlliggare 1 Avesta och sökande

1 Justerandes Utdragsbeslvrkande
sig,
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140 Dnr 201 3.0768.002

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dngcns saminantriide,
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§ 14] Dnr2013,0769lII

Övriga frågor

Ud fonteHa aspekierna v övriga frgor as upp av Lena Alexundcrsson (c). Skiorchefcn infornicraom siIu[itioncil.

UskotIci diskutcrar uiskoLtcns ekonomiska ansvar gilIande budgctarbeie, budctuppRijning sa!nbokslut ned anledning av Tony L3i’jas (s) fråga som stIldcs pä kotmirntrtyrulscits saiiut:ii:räde
201 3-1 1-12, angäcntb detta.

‘ Justerandes 1 IitdragshcstyrkandcLa
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§ 142 Dnr2013.I 171.017

Information om arvodesreglemente

Korninurisekrecrircn ger nforniatjon till barn-och utbiklniiigsutskotict samt vrd—ocIi
oiusoruuIskottcI om anodcsregcmci,iet.

Koininunsckrctcraren ger utskotten information samt svarar på frågor.

Vird—ocIi omsorgstitslollct beslutar

att not er;’ in fri mat Ond t II prol oko II et

Justerandes Utdrngsbestyrkande
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113 Dnr20131020.600

Uppföljning av konferens i Ramnäs

Minncsankckningania från koafrrcnscn i Ramnäs 26-27 septcmbcr 2013. sLa gås itenoin och
d!skuI cras på san,inariridei. Konfcrcnscn berörde ård—och omsorgsutskouci samt barn-och
uthildningsutskoucl. Afl)nC(i sam blond annat tots upp u:tIcr konferc nscI var sEtuatiocn på Sture,
samarl,clct niellac: sko!an ccli sociaItjinsIcr snit den palftiska szn;vcrkan meLlan utskocr,.

Tidigare behandling av ärendet

Vrd-ocI: omsorgsutskottet I’cslutade 2013-1 0-28, 27
ii: en gcmcnsaiu sanimai;tride mcd barn-och uthildningsuiskocici gcnomlirs den 25 novcitbsr
klockan 13.00 1500

att vid det gemcnsnnirna sammantrLidcl diskulcra det fortsalia samarl,ctct mellan värd-och
omsorgsutskottet utifrån minnesanleckningama från konferensen i Ranmäs 26—27 september

Diskussion om den lbnsatta samverkan mellan barn-och utbildningsutskottet samt vård-och
oinsortzsutskottct skcr.

Vård—och omsorgsutsLottet samt barn-och ulbildningsutskottet beslutar föreslå
kornm tills tyrelscn

alt utskolien ska ha gemensamma sammanaädcn en gång i kvartalet med bcredningar innan

att nästa gcmcilsamnla sacninanir5de igcr rum dcn 7januari2014 klockan 1300

att vid det gemensamma samniantriidci den 7januari tills5tla en hercdningsgrupp förde
gemensamma sammanträdena

iusrandes UtdragshestyTkande
spj) /
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