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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 20 14-10-13 Sid. 80

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 13 oktober 2014 kl.09.00-1 1.10

Beslutande Inger Daimar (v), ordf
Roger Jngvarsson (s), vice ordf
Lars Carnbrand (ob)
Lena Alexandersson (c)
Aneth Arvidsson (s), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Jan Lej on (fpl) ersättare
Maria Dillner, sektorchef vård och omsorg
Christer Jansson, enhetschef individ-och familj eomsorg
Katarina Sohiman, nämndsekreterare

Utses att justera: Lars Carnbrand (oh)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 17 oktober 2014 kl.10.00

Underskrifter:

Paragrafer
Sekreterare § 99-105

Katarina Sohlman § 101-103 Sekretess

Ordförande
Inger aimar

Justerande
Lars Cambrand

Delegationsbeslut: § 101 Bistånd i form av frivillig placermg jml 4:1 SoL Delegationsnummer: SOC 75
§ 102 Bistånd i form av vård i HVB-hemjml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 41
§ 103 Familjehemsplaceringjml 4:l SoL Delegationsnummer: SOC 2

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Utskottet hälsar den nya sektorchefen för vård och omsorg välkommen, och presenterar sig för den
nya sektorchefen. Sektorchefen presenterar sig för utskottet.

§ 99

Delårsbokslut per 2014-08-31 — information

Vård-och omsorgsutskottet får information från ett utdrag ur delårsbokslut per
2014-08-31 gällande sektor vård-och omsorg.

Enhetschefen för individ-och familj eomsorg föredrar ärendet.

Socialkontoret kommer ge ett överskott på ca 300 tkr. Detta förklaras med den vakans som varit på
tjänsten sektorchef för vård och omsorg.

LSS-boendet visar ett överskott på 2 miljoner kronor, eftersom denna summa budgeterats till
driftskostnader för år 2014 som inte använts.

Försörjningsstödet visar ett underskott på 900 tkr.

Arbetsmarknadsenheten Alltjänst visar ett underskott på 500 tkr.

Äldreomsorgens verksamheter beräknas göra ett underskott på 1 500 tkr.

Mottagande av ensamkommande barn beräknas göra ett överskott på 1 miljon.

Införandet av datasystemet Pulsen och tids-och planeringssystem inom äldreomsorgen beräknas
kosta 1 400 tkr under 2014.

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

Sektorchefen flir vård och omsorg yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Jijsterandes Utdragsbestyrkande
Si -c/
y_j .-‘.



Ski nnsj
IIrfTinun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsutskottet 2014-10-13 Sid. 82

§ 100

Sektorchefen informerar

Aktuell information ges vid sammanträdet med vård- och omsorgsutskottet.

Enhetschefen för individ-och familj eomsorg informerar om att i och med det ökade antalet
ensamkornmande flyktingungdomar som kommer till Sverige, behöver kommunerna i Västmanland
öka sitt mottagande, vilket också regleras i en ny lag som började gälla den 1 oktober 2014.
Skinnskattebergs kommun kan i dagsläget ta emot 19 ungdomar inom ramen för den verksamhet
som idag bedrivs vid HVB Smedjan, inidusive träningslägenheterna. Till årsskiftet beräknas
samtliga platser vara upptagna, trots att fler ensamkommande flyktingungdomar förväntas komma
till kommunen.

Mellan den 8 oktober 2014 och 17 november 2014 kan anbud lämnas på LSS-boendet då
byggnationen av det är för upphandling. En utvärdering av anbuden kommer att göras den 2
december 2014 och den 13 december 2014 är förhoppningen att ett avtal kan skrivas med den som
vunnit upphandlingen.

Ett ledningssystem för alla verksamheter inom sektor vård och omsorg ska införas.

En höjning av taxoma för de tjänster som Alltjänst tillhandahåller ska genomföras. Detta för att mer
anpassas till den differens mellan tjänsterna som finns samt för att till liten del minska underskottet
för verksamheten.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört inspektioner vid HVB Smedjan.

Sektorchefen för vård och omsorg informerar om att avtalet med Skinnskattebergs taxi för
färdtjänst går ut i december 2014, och att avtalet kommer att förlängas med ett år.

Sektorchefen informerar vidare om systemet ÄBIC och att kommunstyrelsen beslutat att
kommunen ska ansöka om statsbidrag för införandet.

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

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Sammanträdet ajourneras för paus.
Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 104

Delgivningar

Länsstyrelsen i Västmanland
140922 Dnr 20 14.0962.465
Tillsynsbesök inom alkohol-och tobaksområdet

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

Enhetschefen för individ-och familjeomsorg yttrar sig.

Sektorchefen för vård och omsorg yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna
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§ 105

Övriga frågor

Lena Alexandersson (c) ställer en fråga om vilka rutiner som finns i kommunen när det uppkommer
misstankar om att barn utsätts för övergrepp. Enhetschefen för individ-och familj eomsorg svarar på
frågan genom att redogöra för kommunens rutiner.

Lena Alexandersson (c) ställer en fråga om hur kommunen arbetar för att stötta barn till
missbrukande föräldrar samt vilka rutiner som finns för att upptäcka barn som växer upp i sådana
förhållanden. Enhetschefen för individ-och familj eomsorg besvarar frågan.

Lena Alexandersson (c) ställer slutligen frågan om hur rutinema ser ut för kommunens
posthantering och hur post adresserat till tjänstemän som slutat hanteras. Enhetschefen för individ-
och familj eomsorg besvarar frågan.

Lars Carnbrand (ob) ställer en fråga om vad som hänt i ärendet sociala investeringsfonder.

Inger Daimar (v) ställer en fråga om hur arbetsmiljön för socialsekreterarna ser ut och far den
besvarad av enhetschefen för individ-och familj eomsorg.

Lars Carnbrand (oh) ställer en fråga om ett individärende, belagt med sekretess, och får den
besvarad av enhetschefen för individ-och familjeomsorg.

Justerandes Utdragsbestyrkande


