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Kornrnunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll

2014-05-26 Sid. 59

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifler:

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 26 maj 2014 kLO9.00-l 1.45

Inger Daimar (v), ordf
Roger Ingvarsson (s), vice ordf
Peter Gammelgård (v)
Lars Cambrand (ob)
Lena Alexandersson (c)

Jan Lejon (fpl) ersättare
Helena Werner, biståndshandläggare § 57
Helena Nykenän, LSS handläggare § 58
Nima Poushin, kommunchef
Katarina Sohlman, nänmdsekreterare

Lena Alexandersson (c)

Personal- och kansliavdelningen den 4juni 2014 kl 13.00

Sekreterare • 4:ttLW
Katarina Sohiman

Paragrafer
§ 57-58,62-68
§ 59-61 Sekretess

Ordförande ‘ftlCj,Lt

Inger Datmar

“ Lena Alexandersson
Justerande

Delegationsbeslut: § 59 Övervägande jml 6 kap. 8 § SoL Delegationsnummer: SOC 2
§ 60 Utredning av kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 SoL Delegationsnummer: SOC 1
§ 61 Utredning av kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 SoL Delegationsnummer: SOC 1

Utdragsbestyrkancle



Skinns•rg
Iminun

- Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2O4-O5-26 Sid. 60

§57

Biståndshandläggning — information

Biståndshandläggaren ger, vid sammanträdet med vård-och omsorgsutskottet, information om
biståndshandläggningen.

Biståndshandläggaren ger utskottet information om riktlinjer och rutiner vid
biståndshandläggningen samt svarar på utskottets frågor.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Just ra des Utdragsbestyrkande
sigp
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§ 58 Dnr2013.0760.789

LSS-boende byggnation — information

Utskottet får aktuell infonEnation i verkställandet av byggnation av LSS-boende. Information om
den genomförda behovsinventeringen ges på sammanträdet.

LSS handläggaren ger utskottet information om den genomförda behovsinventeringen samt svarar p
utskottets frågor.

Behovsinventeringen visar att det i dagsläget finns minst sex individer som är i behov av plats på ett
LSS-boende i kommunen.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Sammanträdet ajoumeras för paus.
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§ 62

Studiebesök vid verksamheten Alitjänst — rapport

Utskottet följer upp studiebesöket vid verksamheten Alitjänst som genomfördes vid det föregående
sammanträdet.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Utskottet är av den meningen att studiebesöket var väldigt givande.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
s!’

24



ILI&rf1ft u fl

Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet

§ 63

Sammanträdesprotokoll

2014-05-26 Sid. 66

Sektorchefen informerar

Aktuell infonnation ges av enhetschef för individ-och familj cornsorg vid sammanträdet med vård-
och omsorgsutskottet.

Rekryteringen av sektorchef för vård-och omsorg fortgår. Rekryteringsföretaget Poolia stöttar
kommunen i denna rekryteringsprocess. Målsättningen är att tjänsten är tillsatt hösten 2014.

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en strategi för ANDT-frågor i länet. Den 11juni
kl.14.00 besöker Länsstyrelsen Skinnskattebergs kommun för att infonnera om strategin.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

Lnotera informationen till protokollet
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§ 64

Budgetuppföljning per 2014-04-30 — information

Information om budgetuppfbljning per 20 14-04-30 ges vid sammanträdet med vård-och
omsorgsutskottet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

Under perioden januari-april 2014 visar sektor vård-och omsorg ett underskott på 685 000 kronor.
Detta beror främst på ökade personalkostnader, ett ökat vårdbehov inom äldreornsorgen, ökade
utgifter för ekonomiskt bistånd samt minskade intäkter för verksamheten Alitjänst.

Socialkontoret visar ett överskott då tjänsten sektorchef för vård-och omsorg är vakant vilket ger
lägre lönekostnader.

Prognosen för helåret är att sektorn får ett noflresultat. Detta beror på att kostnaderna minskar i och
med att tjänsten sektorchef för vård och omsorg är vakant samt att LSS-boendet inte har några
driftskostnader än. 1 motsats till detta ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd, verksamheten
Alitjänst samt äldreomsorgen, vilket ger nollresultatet.

Inger Daimar (v) och Peter Gammelgård (v) yttrar sig i ärendet.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

Lnotera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.7’\ /
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§ 65 Dni2013.0631.106

Tjänstköp av verksamheten Språnget inom Fagersta kommun

Språnget är ett projekt som arbetar aktivt för att stärka individens möjligheter till egen försörjning.
Sedan 1 oktober 2010 drivs Språnget som ett EU-projekt inom Europeiska socialfonden, som även
delfinansieras av Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun. Från och
med 1 augusti 2014 övergår projektet till att bli en ordinarie verksamhet som Fagersta kommun
kommer att vara ägare av. Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun erbjuds fortsättningsvi
att kunna anmäla deltagare. Skiimskattebergs kommun har delfinansierarat projektet till och med 31
juli 2014. För att verksamheten ska kunna bedrivas vidare i oförändrad riktning krävs en fortsatt
samfinansiering av ovan nämnda konmiuner.

En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Vård-och ornsorgsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 86 föreslå kommunstyrelsen
finansiera deltagande i projektet med 150 tkr
finansieringen sker med utvecldingsmedel

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 128
finansiera deltagande i projektet med 150 tkr
finansieringen sker med utvecklingsmedel
att delegationen till ledningsutskottet att besluta om utvecklingsmedel därmed återtas i detta ärende

Inger Daimar (v), Peter Gammelgård (v) och Roger Ingvarsson (s) yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

godkänna att avtalet med Språnget förlängs för resterande del av 2014, under förutsättning att
ledningsutskottet beviljar fbrvaltningens ansökan om utvecklingsmedel för detta

sluta avtal med Språnget för 2015 omfattande sex deltagare
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§ 65 forts.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera att f&valtningen har fZ5r avsikt att från ledningsutskottet ansöka om 200 000 kronor i
utvecki.ings-eller AFA-medel för att bekosta en förlängning av avtalet med Språnget under
återstoden av 2014
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§ 66

Information om verksamheten HVB Smedjan

Information om verksamheten HVB Smedjan ges på sammanträdet med vård-och ornsorgsutskottet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

Nio personer bor på HVB Smedjan och tre personer bor i träningslägenheter. 1 dagsläget finns det
inga tonuna platser, men intag sker vid eventuellt behov. Länsstyrelsen vill dock att kommunen tar
emot fler ensamkommande flyktingbarn och ungdomar vilket kommunen ser över möjligheterna
för.

Under sommarlovet har en del pojkar sommarskola och fyra pojkar från Srnedjan har språkpraktik
på Återbruket. Någon kortare gemensam resa kommer att anordnas för de boende på Smedjan
under sommaren. Tre av pojkarna har fått sornmaijobb, varav två inom kommunen.

Vikariebehovet ffir semesterledig personal är löst. Dessutom finns beredskap för eventuella sjuka
vikarier.

Inger Daimar (v) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

L ‘



Skinnski
Ilflmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 20 14-05-26 Sid. 71

§ 67 Dnr2014.0026.002

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande

sM
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§ 68 Dnr 2014.0027.101

Övriga frågor

Peter Gammelgård (v) tar upp frågan om hur indikatorer som mäts i öppna jämförelser, som
Socialstyrelsen och SKL tillhandahåller, kan bli en del av den kvalitetsuppföljning som
verksamheterna gör och därmed rapporterar till kommunstyrelsen och utskottet. Kommunchefen
besvarar frågan.

Inger Daimar (v) tar upp frågan om hur IT-frågor kan användas mer i vård och omsorg.

Lena Alexandersson (c) ställer frågan om hur införandet av akvarium i äldreornsorgen fortgår.
Kommunchefen ska återkomma med besked i frågan.

Jan Lejon (fpl) tar upp frågan om att spara papper på bland annat kallelseutskick. Komrnunchefen
besvarar frågan.


