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Beslutande Inger Dairnar (v), ordf
Roger lngvarsson (s), vice ord
Pccr Ga ncgrd 1’)
Lars Carnbrand (ob)
[czmAlcxanderssori (c)

Övriga deltagare Aneth Anidsson (s)
Jan Lejon (fpl)
Auiictha Kilströrn 46
Äsa Draibv 46
Christer Jansson. enhetschef i,idivftl—ocli fhmi Iieon:sorg
K;tarina Sohiman, ,iiinndsukrctcrarc

Utses att j ttsrcra: Lars Carnbrand (oh)

Pit:s och tid Pcrsonal- och ka:s!iadclningeii dc: 5 maj 2011 kl 13.00

Underskriftcr:

Paragrafer
Sekreterare 44-4649-53

Katarrm Sohiman 47-45 Sekretess

CL-LLCLC.Ordforande
In ge/Da inrnr

2

Justerande
Lurs Carubrand

DclcgttionsbesIu 47 Övcnigande om vård ned s(6d a’ 2 LVU ortfarandc behövs Delegationsnummer:soc il
4S Förlirwning av pI:ccring jml 4:1 SoL Debgationsnumincr: SOC 41

Justerandes Uldrausbestyrkande
sign.
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\ård—och omsorgsuiskolici lilsr inIcdnir.Ls is écn IIYfl ersattaren Aneih An idsson (s) lkommei
till utskottet,

§ 44

Sektorchefen informerar

Aktuell int?,rrnation ges av cuheischej flit individ—och brnihcomsorg vid sanunantr5det ned v5rci-
och onsorsutsko:te

En ca fékvå Il koninic r att hål las d uri 4 juni 20 1 4 för Ui rild rar gi 1 la itic s trivan att minska la ngn 1 igen
av alkohol t unga. \‘id cafékii ca kommer ii ärpoi sen d cita sami snc al Iji nst och pol ser
iirik:adc p. droL’er.

Eiihctsclicferi 11* individ-och ftmiljconisnrt irtfornierar slutligen at en se :tlserc:crarc gr 1
pension i juni och att Ijiinstcn mot’ agningssekreterare kommer att ändras till en adminisirai iv
assistenttjiinst. Detta för ett ökat behov inom registrering och arkivuring. Nir denna rekrytering jr
avklarad ir alla tjänster tillsatta inom individ—och familjeomsorgeci.

ärd-od, ornsorgsutskotte beslutar

att notera inftinr.ationcn till protokollet

r —

______________
______

—Justerandes Ltdragshestvrkande
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§ 45 Dnr20T3,0760.789

LSS-boende byggnation — information

Ulsollei fly akiucij ii hrnmiion i crkstiIandct av byggnation av LSS-Nrnndc.

Peter G:im:ueigird () i,ilhnuerar utskottel om au dci direkliv som den lidigac ordföranden i det
tekniska utskotici formulerat i ärendet rivits upp sami alt ctt nvlt dirckliv formulerats. Nu ska
s:udichcsök genomföras därefter ska underlag las fl-am lir CH tippInndi im.

Jan Lejon (fpl) anflSr att all dokumentation i ircndct ges till ledamöterna och ersättanm i vrd-oeh
onisorgsutskot teL.

Inger Daimar (v) lZresI5r att sck:orclicrcn för leknk och service koniiner till utskottet och inftiniiera
om jirendel vd ruSta sammanträde.

E nhetsch e fen flir individ—och familj comsorg informerar utskott ci om att han ha fl ett möte ni ed
seklorchelbn mr teknik och service. Dessutom har en nulugesinvenlering genomlflrts dur dcl framgå
att det i dagsluget ir sju personer som omgäcnde ur i behov av ilats på ett LSS-bocnde.
KonhiLsp1alsent som köps frän Norhergs kommun ur inte inräknade i denna incnIeriag.

LcIn.£\Icxandcrssoa (c). Anc:h Arvidsson (s) och Roger Ingvarsson (s) yttrar sig.

Lars CimI,rand (oh) flireslär att utskoiteis önskemål om alt ta dcl av all dokumentation i ärendet
noteras till protokollet.

rd-ocli omsorgsotskottet beslutar

aitbjuda in sekiorehef För leknä och SCI-VILe till näsla saminanIridc För infonnuUon ärendet

ilhtall dokumentation i ärendet ges till utskottets ledamöter och ersättare till nista sammanträde

Justerandes - Utdragsbestyrkande
sign. tP’

1
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46 Unr 20L1!i241O6

Årsberättelse 2013 Familjerådgivningsbyrån

Utskotlcl hr muntlig infonintion giIIa::dc årshcr5itclsen Fir 2013 från fdrcstndarc För
FamHjcrdgivningsbvrån Rir Norhcrg. 1 acers:a oh SkinnskancI,cr.

Agnctlia Kilströrn och Äsj Draihy fl-fln InniIjcrduivningsbvrn Fr Norherg, Iagcrsta och
Skinnskati hcrg infnrmcrar oI) 5’. ar;ir på utskon i s frgvr.

1112cr Dai:nar (‘. Lcna :\Iex:indcrssoii (c). Jan Ijos (fpI) och Auctit Anidsson (sj vt:rar skz.

Enhc[schefcn Ir individ-och fainiljcoinsurgcn yllrar sig

trd_ocII ornsorgiitskoI(ct tackar för informationen.

[irandes 1 UtdugsbesIyrkande
1 sign. c
‘/j
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§ 4 Dnr 20140278.101

Ansökan om bidrag till BRIS region Mitt

Ln at;söLan om bidrag har inkommit frin 13R S, region Milt. för crksamhcasrci 2015.
Organisationen nnsökcr om Iis kronor per barn från SLinnskallcbergs kommun vilket moisvarar
7820 för komimincns 782 barn. Utskottet ska bereda irendeI liii konnnunstyrelscn.

Inger Daim3r (v) VI[rar sig.

‘rd—ocIi ornsorgsutskottet beslutar föreslå kornrnLlnstyrclsen

alt bc ilja 7820 kronor till I3RIS rcion Mi för vcrksaruhetsftrct 2015

Justerandes JiJdragsbcstyrkande

It J
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§ 50 Dir 2o:3os95o17

Lokal handlingspian om samverkan kring barn och unga samt
vuxna med psykisk sjukdom! funktionsnedsättning- justering

Ärcnde: ska j usleras av tskoIie[ vid sinn:anriidt.

Tidigare Ii eli,i nd lm g av fire udd

Viird-ncli oniorusuiskottct beslutade 201 16. 5 IOS
att varje halvår avrapportcra hur samverkan Fungerar. niirmsI blir detta p:i utskottssacrnrrnnwidct i
mars 2014

Inger Dainiar (v) yltrar sie.

Lcn Alexandersson { c) Rircsffir att de koninnnde muntliga rapporterna även ges till utskottet i
skriftlig fonn.

Värd-och ornorgsuIskot(cI I,cslutar

kommande rapporter ges till utskoilu skriftlig fonn

Juserandes L’tdragsbestyrkande
sign... rt..
:yy / :N
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§ 5 I• Dnr 2014.0102.106

Inbjudan till konferens om öppna jämförelser

[ii inbjudan till konfercns om öppna jiniIireIscr har inkomnut från Väsirnanlands kommuner och
landsting, VKL. Konferensen igcr rum dn 22 maj 2014 i Ams Congress Center, Viistcrås,
Ulskoltet ska viilja representanter att dulia.

inger 9nmar () förcskir nu Aneih Arvidsson (s), Pcwr Ganii,,clgard (v) saml en en rcprcscnlant
från oppositionen (kliar i konferensen.

Lena Alcxanderson (e) yttrar sig.

1hrd-ocIi onisorgsutskotter beslutar

alt Lars Carnbrand (ob), Aneth Arvidsson (s) och Peter Gaminelgård (v) deltar i konkrensen om
öppna jiimförelser



Skinnskabf
uizlfihmun

Sammantradesprotokoll
K omm tkflStVTCi SCfl

\‘ård- och onisorgsulskotÉet 20 14-04-28 Sid. 57

§ 51 Diirfll4.0026.002

Delgivningar

‘erksarnhetsl,crättelse 2(113 Kvinnojouren Frida
11(1402 K innojouten Vrida har inkommil ned cii vcrksninhc1slwrilielsc ir 5r 20 3.! Dnr
2014.0328.701

Uppföljning av överenskommelsen om en uflecklingspian för att förbättra den pskisli hi1sa
hos barn och unga vuxna åren 2010—2012
140324 Vi5t:11anImtds kOLIUULLIIUr och bndsiing (\‘KL) I’ar nkoninit nixi cu upplNjiung av
övcrcnsL-oinmelscn om en utvecki ingsplan Fdr all fZirhiitlra den psykiska hälsan hos barn och unga
vuxna ären 201 0-2012. /Dnr 20140296106

‘ärd—ocli omsorgsutskottet beslutar

att lägga dcluivniiwama till Imndlingarna

Justerandes Utdragshestvrkande
sga
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Ovriga frågor

Icna, \lcxa!:dcrsson (c) tar upp frågan om att den muntliga infc,ni:ationca som ges vid
sammanträdena äVen ska ges i skriftlig form. Ordi?irandc svarar att detta kommer att bcak;is vid
hercdn flgarm.

Lena Alexandersson (c) hr upp frågan om anmälan till kurser och konftrcnscr. Utskottet är av den
men ingen atl det r någon tjä isternan l±å n fi rya l mi ngen som borde nmilla dc jirtro endeva Ida,

1_ena Alexandcrsson (c) stäl ler frägan on: hur de: går med tillsä:tningcn av ny .sekiurclicf Ii3r värd
oh omsorg. Enlietsehefen svarar att konununeliefen hcslu:at att kontakta rskrvteringsförc:ag Rir att
på si siU kunim kt,,iaki mcd hupliga kauddai er. Iii säl 1 ningun kommer i5r’no dligcn lie att
ske förrhi slutet av 2014.

Lars C’anibrand (ob) ställer rrågan om ett sekretessärende och får dcci besvarad.

Ane:h :\n’idsson s) staller frågan om *.a,I’ör tjänsten sektorcimef för ‘.ård och omsorg on’ andlars
till en lieltidstjlinst ställd För en haivtid som tidigare, vilket besvaras med att det är
lcdningsutskottct sam beslutar i frågan.

Roger Ing’arsson (s) ställer frågan om socialtjiinsten ser någon oro inFör sommaren med mer
missbruk eller kriininal itet hl and unga. Enhctsclie en syn rar att inga speciella a n!uälni nga r om detta
inkoninut men vetskapen Gnns att 11cr ungdomar rör Siil ute ccutraIoien flr det btir sommar.

Inger Da,nar (‘) st.Ilcr frågan om hur situationen ser ut gällande sonimariohb Rr ungdo:n:ir i den
kommunala verksamheten. Inhetscllefi2n svarar att de ungdomar soii socalijiinsicn bedömi har
varit i störst behov av ett jobb under sommaren har ifitt det.

-i

1 Justerundes Utdrugsbestvrkande
gn.
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