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Plats och tid

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Stora sammanträdesrummet, Konirnunhuset den 17 februari 2014 kl.09.00-12.00

Inger Dairnar (v), ordf
Roger lngvarsson (s), vice ordf
Peter Gammelgård (v)
Lena Alexandersson (c)
Jan Lejon (fpl) tjänstgörande ersättare

Tommy Sunvisson (s) ordförande i tekniska utskottet § 20
Anna-Lena Skog, enhetschefäldreomsorgen § 12-13
Peter Jacobsson, enhetschef äldreomsorgen § 12- 13
Christer Jansson, enhetschef individ-och familj eomsorg
Nima Poushin, kommunchef
Katarina Sohiman, nämndsekreterare

Jan Lejon (fpl)

Personal- och kansliavdelningen den 24 februari 2014 kl 13.00

Katarina Sohiman

Paragrafer
§ 12-16,22-26
§ 17-21 Sekretess

Ordförande
Inge/Daimar

Jan ejon

Delegationsbeslut: § 17 Förlängning av placering jnil 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 39
§ 18 Frivillig placering jml 4:1 § SoL efter 18 årsdagen Delegationsnummer: SOC 41
§ 19 Overvägande om fortsatt vård Delegationsnummer: SOC 2
§ 20 Overvägandejml 6:8 § SoL Delegationsnummer: SOC 2
§ 21 Overvägandejmi 6:8 § SoL Delegationsnummer: SOC 2

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Beslutande

Sekreterare
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Enhetschefen för individ-och familj eornsorg samt kommunchefen presenterar sig för utskottet.
Utskottet presenterar sig för de nya cheferna.

§ 12

Sektorchefen informerar

Aktuell information ges av kommunchefen vid sammanträdet med vård- och omsorgsutskottet.

Om koinmunchefen inte kan delta vid sammanträdena framöver så kommer enhetschefen för
individ- och fainiljeomsorg att ge utskottet information vid denna punkt.

Rekryteringen av ny socialchef pågår och utskottet ska få löpande information om processen.

Ekonomin inom sektor vård och omsorg ser ut att följa budget för januari 2014. För helåret 2013
visar sektorn däremot ett underskott.

Konimunchefen har haft möten med alla enhetschefer inom sektorn med anledning av hur perioden
utan sektorchef ska fortgå.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign
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§ 13

Information från äldreomsorgen

Enhetschefema inom äldreomsorgen lämnar aktuell information från verksamheten.

Enhetsehefema inom äldreornsorgen ger utskottet information om verksamheten och svarar på
frågor.

Inger Daimar (v), Roger Jngvarsson (s), Peter Gammelgård (v), Lena Alexandersson (c) och Jan
Lejon (fpl) yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och ornsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande

si:
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§ 14 Dnr2013.0127.701

Utvärdering av riktat statsbidrag inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-03-14, § 40
att avsätta 2 136 708 kronor till kvalitetshöjande insatser inom äldre-och handikappomsorgen
att medlen får användas under ett tvåårigt projekt
att vård-och ornsorgsutskottet får i uppdrag att bereda hur medlen skall användas inom
kvalitetsutvecklingsprojektet och länma förslag till kommunstyrelsen

Komniunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 95
att bevilja utvecklingsmedel enligt upprättat förslag för år 1

En plan för hur statsbidraget 2014 ska användas och en utvärdering av vad bidraget resulterat till i
verksamhetema under år 2013, finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 18, föreslå kornmunstyrelsen
att avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöj ande insatser inom äldre- och handikappomsorgen
att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj eld
gLkommunstyrelsen ger vård- och omsorgsutskottet delegation att fatta beslut om hur medlen ska
användas inom kvalitetsutvecklingsproj ektet

Kommunstyrelsens beslutade 20 13-03-14, § 40,
avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöjande insatser inom äldre- och handikappomsorgen

att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsprojekt
vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda hur medlen ska användas inom
kvalitetsutveckiingsproj ektet och länma förslag till kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-04-15, § 55, föreslå kommunstyrelsen
p bevilja utvecklingsmedel enligt förslag

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-05-28, § 95,
att bevilja utvecklingsmedel för ett år i projektet enligt upprättat förslag

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2014-01-07, § 8,
att verksamheten sammanställer en skriftlig rapport som ges till kommunstyrelsens sammanträde i
januari 2014

Vård-och omsorgsutskottet beslutade vidare 2014-0-07, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att kalla enhetschefema inom äldreomsorgen till kommunstyrelsens sammanträde ijanuari 2014 för
en muntlig rapport av vad statsbidraget hittills resulterat till i verksamheterna

Justerandes Utdragsbestyrkande
Sy3
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g anta följande förslag till hur det riktade statsbidraget till äldre-och handikappomsorgen ska
användas under år 2014

Utemöbler till pergola/balkonger Klockarbergsgården:
Förstärkningstjänst för matmiljö:
Friskvård, inköp av två massagefåtöljer:
Upprustning av rum för vård i livets slutskede:
Utvecklingstjänst under ett år:
Utbildningsintemat samt uppföljning värdegrund och bemötande:
Utbildning i psykiatri:
Akvarium (leasing):

50 000 kronor
75000 kronor
35 000 kronor
50 000 kronor
500 000 kronor
225 000 kronor
150 000 kronor
50 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-28, § 12
att bevilja 225 000 kronor till utbildningsintemat samt uppföljning värdegrund och bemötande
Jresterande insatser återrernitteras till vård-och ornsorgsutskottet
gvård-och omsorgsutskottet får i uppdrag att inkonma med en utvärdering av insatsemas resultat
för första året till konimunstyrelsen
gvård-och omsorgsutskottet får i uppdrag att inkomma med ett förslag till plan, till
konununstyrelsen, som beskriver förväntade resultat av kvalitetsinsatserna för det andra året

Enhetscheferna från äldreomsorgen föredrar ärendet samt svarar på utskottets frågor.

Lena Alexandersson (c), Jan Lejon (fpl), Peter Gammelgård (v) och Roger Jngvarsson (s) yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

Sammanträdet ajoumeras för överläggning i ärendet.

Sammanträdet återupptas.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

ggodkänna utvärderingen av statsbidraget till äldre-och handikappomsorgen för 2013
gtill leasing av akvarium använda 15 000 kronor av medlen från statsbidraget
att till utbildning i psykiatri använda 185 000 kronor av statsbidraget
atti övrigt godkänna planen för statsbidraget till äldre-och handikappomsorgen

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. -tj5
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§ 15 Dnr 2013.0760.789

LSS-boende byggnation — information

Ordförande i tekniska utskottet, Tommy Sunvisson (s) länmar aktuell information i verkställandet
av byggnation av LSS-boende.

Tekniska utskottets ordförande, Tommy Sunvisson (s), ger utskottet information.

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

Kornmunchefen yttrar sig.

Enhetschefen för individ-och familj eomsorg yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

gnotera informationen till protokollet
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§ 16 Dnr2014.0169.101

Deltagande vid studiebesök på LSS-boende

Utskottet ska föreslå kommunstyrelsen vilka från vård-och ornsorgutskottet som ska delta vid ett
studiebesök på ett LSS-boende i Stockholm. Detta med anledning av Skinnskattebergs kommuns
planer på att bygga ett LSS-boende.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

Lena Alexandersson (c) och Inger Daimar (v) representerar vård-och omsorgsutskottet vid
studiebesöket

Justerandes Utdragsbestyrkande
S4J)
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§ 22 Dnr2014.0050.702

Plan för 2014 års tillsyn enligt alkohollagen

En plan för 2014 års tillsyn enligt alkohollagen samt rapport från 2013 års tillsyn och handläggning
har upprättats av alkoholhandläggare. En tillsynspian ska varje år tas fram för att beskriva hur
tillsynen för kommande år ska ske.
Utskottet hari uppgift att godkänna tillsynsplan för 2014.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

gtgodkänna planen för 2014 års tillsyn enligt alkohollagen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 23 Dnr2014.0128.709

Patientsäkerhetsberättelse

Medicinsk ansvarig sjuksköterska i Skinnskattebergs kommun har inkommit med en
patientsäkerhetsberättelse. Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § ska patientsäkerhetsberättelsen ha sådan
detalj eringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar.
Utskottet har i uppgifi att förslå kommunstyrelsen, att godkänna patientsäkerhetsberättelsen.

Inger Dairnar (v), Roger Ingvarsson (s), Lena Alexandersson (c) och Peter Gammelgård (v) yttrar si

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå konimunstyrelsen

ggodkärma patientsäkerhetsberättelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr 2014.0138.032

Inbjudan till seminarium

En inbjudan till ett seminarium med titeln “Vård värd samverkan” har inkommit. PRO
Västitiatiland samt SPF Västmanland anordnar seminariet som ger rum den 13 mars 2014 i
Surahamrnar. Inbjudna till seminariet är bl.a. två kommunpolitiker från vaije kommun.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Roger Ingvarsson (s) och Lena Alexandersson (c) deltar i seminariet “Vård värd samverkan”

Justerandes Utdragsbestyrkande
si
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Delgivningar

Öveiéiisköinmelse mellan PRO Skinnskatteberg och sektor vård och omsorg
140124 En överenskommelse har skett mellan PRO Skinnskatteberg och sektor vård och omsorg SOIT
innebär att PRO vid aktiviteten bingo i Hemgårdens samlingssal inte behöver erlägga hyra under
verksamhetsåret 2014. /Dnr 2014.0091.701

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna
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§26

Övriga frågor

Inger Daimar (v) ställer frågan om hur situationen ser ut med rekrytering av socialsekreterare och
hur arbetsbelastningen ser ut på socialtjänsten. Enhetschefen för individ-och familj eomsorg svarar
på frågan.

Justerandes Utdragsbestyrkande
Sign.


