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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet 2014-09-15 Sid. 86

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 15 september 2014 ki.09.00-l 1.40

Beslutande Inger Daimar (v), ordf
Roger Jngvarsson (s), vice ordf
Peter Gammelgård (v)
Lars Cambrand (oh)
Lena Alexandersson (c)

Övriga deltagare Aneth Arvidsson (s), ersättare
Jan Lejon (fpl) ersättare § 80-82
Nirna Poushin, kommunchef
Anna-Lena Skog, enhetschefäldreornsorgen § 80-82
Peter Jacobsson, enhetschef äldreornsorgen § § 80-82
Christer Jansson, enhetschef individ-och familj eomsorg § 84-98
Ulrika Skoglund, socialsekreterare § § 88-89
Katarina Sohlman, nämndsekreterare

Utses att j ustera: Lena Alexandersson (c)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 22 september 2014 kl 13.00

Underskrifter:
Paragrafer

Sekreterare . . § 80-85, 96-98
Katarina Sohlrnan § 86-95 Sekretess

Ordförande .,

Inger baimar

Justerande . .4.
Lena Alexandersson

Delegationsbeslut: § 86 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte
tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 1

§ 87 Overvägande om fortsatt vård jml 6 kap. 8 § SoL, Delegationsnummer: SOC 2
§ 88 Förlängning av vuxen institutionsplacering jml 4 kap. 1 § SoL Delegationsnummer: SOC 75
§ 89 Förlängning av vuxen institutionspiacering jml 4 kap. 1 § SoL Delegationsnumrner: SOC 75
§ 90 Bistånd i form av vård i HVB-hern jml 4:1 SoL Delegationsnurnrner: SOC 41
§ 91 Bistånd i form av vård i HVB-hemjml 4:l SoL Delegationsnummer: SOC 41
§ 92 Institutionspiacering jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 75
§ 93 Institutionspiacering jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 75
§ 94 Institutionspiacering jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 75
§ 95 Särskild förordnad vårdnadshavare jml FB 6:8 Delegationsnumrner: Saknas

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Brukarenkät inom äldreomsorgen — information

Enhetscheferna inom äldreomsorgen ger utskottet information om den brukarenkät som ska skickas
ut till vårdtagare inom äldreomsorgen.

Enhetscheferna för äldreomsorgen föredrar ärendet och informerar utskottet att det kommer att
genomföras en brukarundersökning i intervjuforrn bland vårdtagarna på Klockarbergsgården, och på
avdelningarna Furan och Granen på Hemgården. Undersökningen kommer att beröra bl.a. maten,
trygghet och delaktighet. Ambitionen är att den ska vara klar i december 2014.

Lars Cambrand (ob) och Roger Jngvarsson (s) yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Roger 1ngvarsson (s) föreslår att vård-och ornsorgsutskottet får en skriftlig sammanställd rapport av
resultatet i februari 2015.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera till protokollet att utskottet önskar en skriftig sammanställd rapport av
brukarundersökningen i februari 2015
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§ 81

Budget äldreomsorg — information

Utskottet får aktuell information om budgetsituationen i äldreomsorgen.

Enhetschefema från äldreomsorgen ger utskottet information om det aktuella budgetläget i
äldreomsorgen.

Under tidigare år har en del områden inom äldreomsorgen underbudgeterats, vilket är ett av skälen
till att kostnaden är högre jämfört med tidigare år.

1 dagsläget är det ett underskott på 764 tkr för hyreskostnader inom äldreomsorgen. Underskottet
för särskilt boende, som är avdelningarna Furan och Granen samt Klockarbergsgården, är på 350
tkr.

Komnmunchefen infonnerar om att det ges fem ekonomiska årsprognoser till utskottet,jämnt
fördelade under året, för att utskottet ska få aktuell och bra information om ekonomin för utskottets
sakområde.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 82 Dur 2014.0340.023

Heltid en rättighet- deltid en möjlighet — information

Utskottet får aktuell information om rubricerat ärende.

Kommunchefen föredrar ärendet. Förvaltningen utreder i dagsläget vad det skulle innebära om alla
i äldreomsorgen valde att arbeta heltid med utgångspunkt i den personal som finns idag.

Kostnaden initialt beräknas bli runt 500 tkr. Den löpande kostnaden månadsvis beräknas bli 8-10
tkr efter införandet. Lönekostnaden förväntas öka med 245 tkr per år då de som arbetar 75 % idag,
kommer arbeta 25 % mer i och med förslaget. Införandet av rätt till heltid inom äldreomsorgen
bedöms ta ett år.

Om de delade turerna tas bort, som är ett tilläggsuppdrag i ärendet, kommer arbetstagarna att
behöva jobba helg oftare. Orsaken till införandet av delade turer var just önskemålet från
personalen att jobba färre helger.

Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s), Peter Gammelgård (v) och Aneth Arvidsson (s) yttrar sig i
ärendet.

Enhetschefema inom äldreomsorgen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Sammanträdet ajoumeras för paus.

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnsj’
9un

- Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 2014-09-15 Sid. 90

Sammanträdet återupptas.

§ 83

Sektorchefen informerar

Aktuell information ges vid sammanträdet med vård- och omsorgsutskottet.

Den nya sektorchefen för vård och omsorg, Maria Dillner, börjar i oktober.

En brukarundersökning vid individ-och familj eomsorgen pågår under september.

Den anmälan som inkommit till Konkurrensverket, gällande verksamheten Alitjänst, är nedlagd.
Detta för att Konkurrensverket ansåg att ärendet inte var tillräckligt allvarlig och har därmed inte
prövat saken mot lagen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 84 Dnr2013.0760.789

LSS-boende byggnation — information

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

Kommunchefen informerar utskottet om att förvaltningen just nu arbetar med att få fram ett underla
till den anbudsupphandling som kommer ske. Under september är målet att offentliggöra inbjudan
för företag att inkomma med anbud. Förhoppningsvis kommer det in anbud till i slutet av oktober.

Aneth Arvidsson (s) och Inger Daimar (v) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

J9randes Utdragsbestyrkande
siJ
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§ 85

Budget individ-och familjeomsorg — information

Utskottet får information om budgetsituationen inom individ-och familj eomsorgen.

Enhetschefen för individ-och farniljeornsorg informerar utskottet om det rådande ekonomiska läget
för individ-och familj eomsorgen, baserat på perioden jan-aug 2014.

Det finns ett underskott på 800 tkr för det ekonomiska biståndet. Detta beror dels på att området var
underbudgeterat under tidigare år samt att behovet ökar.

Området vård och behandling som är riktade mot enskilda individer, förväntas bli ett nollresultat,
dvs, att kostnaderna och intäkterna är lika stora.

Verksamheten Alltjänst har ett underskott på 700 tkr. Idag erbjuds det 15 årsplatser i verksamheten
där Arbetsfönnedlingen betalar 80 % av kostnaden och kommunen står för 20 %.

Integrationsområdet har ett överskott på 3587 tkr.

Totalt är det en differens på 1500 tkr från lagd budget. Det har äskats 900 tkr extra till budget 2015
för det ökade behovet av försörjningsstöd.

Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s) och Aneth Arvidsson (s) yttrar sig.

Komrnunchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande

UL)
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§ 96

Information om statistik från procapita

Enhetschefen för individ-och familj eomsorg ger utskottet aktuell statistik från datasystemet
procapita, som används inom individ-och familj eomsorgen.

Tidigare behandling av ärendet

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2014-03-3 1, § 35
att varje kvartal följa upp statistiken kring ekonomiskt bistånd

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg informerar utskottet om det aktuella läget för
försöijningsstödet.

Sedan mars 2013 har försörjningsstödet stadigt ökat. 1 augusti 2014 var det 57 hushåll som hade
ekonomiskt bistånd och drygt 1000 biståndstagare. Det finns olika orsaker till att någon behöver
försöijningsstöd, exempelvis, arbetslöshet utan rätt till ersättning från a-kassa samt arbetshinder.

Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s) och Aneth Arvidsson (s) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

g.notera infonnationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 97 Dnr2014.0328.701

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015, Kvinnojouren Enda

Kviimojouren Frida i Fagersta, Norbergs, Surahammars, Hallstahammars och Skiirnskattebergs
kommuner ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2015.
Totalt ansöker Kvinnojouren Frida bidrag på 1 366 600 kronor för verksamhetsåret 2015, med
fördelning Fagersta kommun 26 % (355 300 kr). Norbergs kommun 12 % (164 000 kr),
Surahammars kommun 21 % (287 000 kr), Hallstahammars kommun
32 % (437 300 kr) och Skinnskattebergs kommun 9 % (123 000 kr).

Utskottet har i uppdrag att bereda ärendet till kommunstyrelsen.

Inger Dairnar (v) föredrar ärendet och föreslår att Kvinnojouren Frida beviljas 123 000 kr i
verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2015.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

bevilja Kvinnojouren Frida 123 000 kr i verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2015

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor

Lars Carnbrand (oh) ställer en fråga om hur verksamheten Väntjänst kan utvecklas.

Peter Gammelgård (v) ställer frågan om kommunen förväntar sig mer prestationsersättning från
staten vad det gäller inrapporteringen till de olika kvalitetsregistren inom vård och omsorg.


