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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2014-03 -3 1 Sid. 30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 31 mars 2014 kl.09.00-11.15

Beslutande Roger Ingvarsson (s), vice ordf
Peter Ganimelgård (v)
Lars Carnbrand (oh)
Lena Alexandersson (c)
Jan Lejon (fpl) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Maria Eriksson, arbetsterapeut § 28-29
Aima-Lena Skog, enhetschef äldreomsorgen § 2 8-29
Peter Jacobsson, enhetschef äldreomsorgen § 28-29
Christer Jansson, enhetschef individ-och familj eomsorg
Nima Poushin, kommunchef
Katarina Sohlman, nänrndsekreterare

Utses att justera: Lena Alexandersson (c)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 7 april 2014 kl 13.00

Underskrifter:

• Paragrafer
Sekreterare 4i.i’ § 27-29, 35-42

Katarina Sohlman § 30-34 Sekretess

Ordförande
Roger Ingvarsson

7

Justerande
Lena Alexandersson

Delegationsbeslut: § 30 Förlängning av placering jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 39
§ 31 Förlängning av placering jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 39
§ 32 Omplacering jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 39
§ 33 Förlängning av institutionspiacering Delegationsnummer: SOC 75
§ 34 Förlängning av institutionspiacering Delegationsnummer: SOC 75

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 27

Sektorchefen informerar

Aktuell information ges av kommunchefen och enhetschef för individ-och familj eomsorg vid
sammanträdet med vård- och omsorgsutskottet.

Sektor vård-och omsorg har tilläggsäskanden på ungefär 2,5 miljoner kronor till budget 2015.
Dessa ska nu budgetberedningen ta ställning till, som har sitt nästa möte den 29 april.

Rekryteringen av socialchef fortgår. Efter två intervjuomgångar har en person blivit tillfrågad och
förväntas inkomma med svar inom den närmsta tiden.

En överenskommelse har slutits mellan Landstingets beroendeenhet och Skinnskattebergs kommun
om ansvarsfördelning av olika delar i processen av abstinensvården.

SKL har tagit fram olika temaområden som kommuner och landsting ska arbeta med under året. Ett
av dessa är att höja kompetensnivån för socialsekreterare inom området barn med uppväxt i
familjer med missbruk. VKL kommer därför att genomföra webbaserad utbildning under året som
Skinnskattebergs kommun kommer att delta i.

Enhetschef för individ-och familjeornsorg är tillfdrordnad chef fi5r psykiatri, inklusive Lotsen, och
LSS fram till 2014-08-31. Bakgrunden till beslutet är att tjänsten som chef för sektor vård-och
omsorg är vakant och syftet är att säkerställa tillräcklig ledningskapacitet för den operativa
verksamheten.

Rekrytering av socialsekreterare fortgår. En socialsekreterare som ingår i gruppen barn och
ungdom har börjat sin anställning och rekrytering av socialsekreterare till vuxengrnppen pågår.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

gnotera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§28

Information från äldreomsorgen

Enhetschefema inom äldreomsorgen länmar aktuell information från verksamheten.

Enhetscheferna inom äldreomsorgen ger utskottet infonnation om verksamheten och svarar på
frågor.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.,1
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§ 29 Dnr2014.0221.044

Projekt e-Iiälsa

E-hälsa innebär införande och upprätthållande av teknisk infrastruktur, så som Nationell
patientöversikt (NPO), mobil dokumentation och liknande. Det innebär även e-tjänster vilket ger en
möjlighet för medborgare att kunna ansöka om exempelvis bistånd enligt SoL och LSS. Med en
genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera inforniationsfiöden,
effektivisera det administrativa arbetet, underlätta för medarbetarna samt skapa tillgänglighet för
medborgarna och skapa bättre beslutsunderlag för politik och ledning. Genom olika former av IT-
stöd kan säkerhet, kvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kraftigt förbättras.

En tjänsteskrivelse finns upprättad i rubricerat ärende. Tjänsteskrivelsen föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att delta i projekt e-hälsa.

Enhetschef inom äldreomsorgen föredrar ärendet.

Arbetsterapeuten yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Peter Gammelgård (v), Jan Lejon (fpl), Lena Alexandersson (c), Lars Cambrand (ob) och Roger
Ingvarsson (s) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att medel till projektet finns anslaget i budget 2014

att under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet, följa upp projektet med en
lägesrapport på sammanträdet ijuni 2014

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

kommunstyrelsen deltar i projekt e-hälsa

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign....
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Sammanträdet återupptas efter paus.

§35

Information om statistik från procapita

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg ger utskottet aktuell statistik från datasystemet
procapita, som används inom individ-och familjeomsorgen.

Enhetschefen för individ-och farniljeomsorg ger utskottet aktuell information om statistik kring
försörjningsstöd i kommunen.

Det som konstateras är att det ekonomiska biståndet har underbudgeterats under några år, vilket
innebär att kommunen budgeterat för låga kostnader jämfört med det faktiska utfallet.
Det ekonomiska biståndet kostar ungefär 350 000 kronor per månad.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

vaije kvartal följa upp statistiken kring ekonomiskt bistånd

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§36

Information om brukarundersökning gällande Alitjänst

Utskottet får infonnation om en genomförd brukarundersökning gällande Alitjänst.

Enhetschef för individ-och familj eomsorg föredrar ärendet och svarar på frågor.

Brukarundersökningen visar på en mycket stor nöjdhet med tjänsterna hos Alitjänst.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Utskottet är av den meningen att Alitjänst ska fortsätta med det goda arbete som genomförs.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet
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§ 37 Dm 20 13.0760.789

LSS-boende byggnation — information

Utskottet får aktuell information i verkställandet av byggnation av LSS-boende.

Peter Gamnielgård (v), Lars Canibrand (ob), Lena Alexandersson (c) och Roger Ingvarsson (s) yttra
sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

Jnotera informationen till protokollet
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§ 38 Dnr2013.0895.017

Lokal handlingsplan om samverkan kring barn och unga samt
vuxna med psykisk sjukdom! funktionsnedsättning- rapport

Enhetschefen för individ-och familj eomsorg avger rapport i rubricerat ärende.

Tidigare behandling av ärendet

Vård-och ornsorgsutskottet beslutade 2013-09-16, §108
att varje halvår avrapportera hur samverkan fungerar, närmast blir detta på utskottssammanträdet i
mars 2014

Enhetschef för individ-och familj eomsorg avger rapport i ärendet.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

gom ett halvår avrapportera hur samverkan fungerar, vilket innebär att rapport avges på
sammanträdet i september

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 39 Dnr2014.0285.013

Försäkran om begränsning av åtkomst till personuppgifter samt
om förande av viss behandlingshistorik

För att handläggare inom individ-och familjeomsorgen ska kurma genomföra en sådan bra
bedömning som möjligt av personer som är i kontakt med avdelningen, kan uppgifter behövas från
CSN, Centrala studiestödsnämndens studiestödverksamhet.

En socialnämnd får ha direktåtkomst till vissa personuppgifter som behandlas i Centrala
studiestödsnämndens (CSN) studiestödsverksamhet. Direktåtkomst ges först sedan CSN har
försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som
är aktuella i ärenden hos socialnämnden.

En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet som föreslår att kommunstyrelsen undertecknar
försäkran om begränsning av åtkomst till personuppgifter samt om förande av viss
behandlingshistorik.

Vård-och omsorgsutskottet ska bereda ärendet.

Roger Ingvarsson (s), Lena Alexandersson (c) och Peter Gammelgård (v) yttrar sig.

Enhetschefen for individ-och familjeomsorg yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg samt konimunchefen upplyser utskottet om att rutiner
samt administrativa och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa säker användning av
systemet, kommer att genomföras efterhand, förutsatt att kommunstyrelsen undertecknar försäkran
om begränsning av åtkomst till personuppgifter samt om förande av viss behandlingsstatistik.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

den muntliga informationen noteras till protokollet

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att underteckna försäkran om begränsning av åtkomst till personuppgifter samt om förande av viss
behandlingsstatistik

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 40 Dnr 20 14.0026.002

Delgivningar

Inspektion vid Smedjan av Inspektionen för vård och omsorg
140312 Inspektionen för vård och omsorg kommer den 9april2014 kl. 09.00 att göra en inspektion
vid HVB Smedjan. /Dnr 2014.0263.133

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

1ägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkaride
sign.
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§41

Övriga frågor

Lena Alexandersson (c) ställer frågan om ett individärende, belagt med sekretess. Enhetschefen för
individ-och familj eomsorg svar på frågan.

Lena Alexandersson (c) ställer även frågan om varför allaktivitetshuset Sture är stängt under
påskhelgen. Den besvaras med att Sture aldrig varit öppet under storhelger samt att det i dagsläget
inte är budgeterat för detta. Istället anordnas ett annat evenemang som komplement.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign,.
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§ 42 Dnr2014.0102.106

Inbjudan till vård-och omsorgsberedningens presidiekonferens

En inbjudan till vård-och omsorgsberedningens presidiekonferens har inkommit från VKL,
Västmanlands kommuner och landsting. Konferensen äger rum den 15-16 maj på Lastberget
Konferens i Bålsta.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

iLInger Dairnar (v), Roger Ingvarsson (s) och Lena Alexandersson (c) deltar i presidiekonferensen

att vid eventuella förhinder för Lena Alexandersson (c) deltar Jan Lejon (fpl)

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§43
Dnr2Ol4.0306.106

Avtal om samverkan för effektiv informationsförsörjning inomområdet för ekonomiskt bistånd genom direkt förfrågan tillArbetsförmedlingen

1 Skiimskattebergs kommun är komniunstyrelsen socialnärnnd. För handläggningen av ärenden omekonomiskt bistånd behöver socialnämnden, det vill säga kommunstyrelsen, uppgifter frånArbetsförmedlingen. Sarnverkansavtalet syftar till att reglera förutsättningarna för parternassamverkan. Parterna i detta avtal har ingåtts med socialnämnden i kommunen, det vill sägakommunstyrel sen i Skinnskattebergs kommun och Arbetsförmedlingen.En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet som föreslår vård-och omsorgsutskottet besluta, attföreslå kommunstyrelsen, att kommunstyrelsen undertecknar avtalet om samverkan för effektivinforrnationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd genom direkt förfrågan tillkommunstyrelsen.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att underteckna avtalet om samverkan för effektiv informationsförsörjning inom området förekonomiskt bistånd genom direkt förfrågan till Arbetsförmedlingen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigr,


