
Ski nnsk1
jJrflmun
Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet

Sam m anträdesprotokoll

2014-11-24 Sid. 88

Plats och tid

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 24 november 2014 kLO9.00-1 1.45

Inger Daimar (v), ordf
Roger Ingvarsson (s), vice ordf
Lars Carnbrand (ob)
Lena Alexandersson (c)
Jan Lejon (fpl) tjänstgörande ersättare § 106- 113

Maria Eriksson, utvecklare § 106-107
Maria Dillner, sektorchef vård och omsorg
Katarina Sohlman, nämndsekreterare

Lena Alexandersson (c)

Personal- och kansliavdelningen den 27 november kl. 13.00

Sekreterare

Ordförande

Katarina Sohlman

Inger Dairnar

Paragrafer
§ 106-118
§ 111-112 Sekretess

L--Z_- —

Lena Alexandersson

Beslutande

Justerande

Delegationsbeslut: § 111 Bistånd i form av vård i HVB-hem jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 75
§ 112 Bistånd i form av vård i F{VB-hem jml 4:1 § SoL Delegationsnummer: SOC 75
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§ 106 Dnr2014.1126.730

Äldres behov i centrum, ÄBIC

Vård-och ornsorgsutskottet får information om införandet av verksamhetssystemet Äldres behov i
centrum, ABIC.

Utvecklaren ger utskottet information om verksamhetssystemet äldres behov i centrum, ÄBIC.

Lena Alexandersson (c), Inger Daimar (v), Roger lngvarsson (s) och Jan Lejon (fpl) yttrar sig och
ställer frågor som besvaras.

Sektorchefen för vård och omsorg yttrar sig.

Vård-och onisorgsutskottet beslutar

att en rapport ges till utskottet där det framgår hur införandet av ÄBIC fortgått samt hur det går att
använda systemet i verksamheten

rapporten inkommer till utskottets sammanträde i april 2015
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§ 107

Kvalitetsregister inom äldreomsorgen — information

Vård-och omsorgsutskottet får information om hur kommunens inrapportering till kvalitetsregistren
fortgår.

Utveckiaren ger information om kommunens inrapportering till kvalitetsregistren.

Sektorchefen för vård och omsorg yttrar sig.

Inger Daimar (v) och Lena Alexandersson (c) yttrar sig och ställer frågor som besvaras.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

irandes Utdragsbestyrkande
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§ 108 Dnr2014.1197.730

Öppna jämförelser

Vård-och omsorgsutskottet får information om öppna jämförelser.

Sektorchefen för vård och omsorg informerar utskottet om öppna jämförelser.

Inger Daimar (v), Roger Jngvarsson (s) och Lena Alexandersson (c) yttrar sig och ställer frågor som
besvaras.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

en rapport ges till utskottet där det framgår vilka prioriteringar som kommer ske år 2015 bland de
sakområden som har lågt resultat i öppna jämförelser

rapporten ges till utskottets sammanträde i februari 2015

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas efter paus.

§ 109

Ensamkommande flyktingbarn — lägesrapport

Vård-och omsorgsutskottet får information om kommunens mottagande av ensamkommande
flyktingbarn baserat på en lägesrapport från Länsstyrelsen.

Sektorchefen för vård och omsorg ger utskottet information om situationen kring kommunens
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Lena Alexandersson (c), Roger Jngvarsson (s), Inger Daimar (v) och Jan Lejon (fpl) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnskg’
Imun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 20 14-11-24 Sid. 93

§ 110

HVB Smedjan — information

Vård-och omsorgsutskottet får aktuell information om situationen på HVB Smedjan, boende för
ensamkommande flyktingbarn.

Sektorchefen för vård och omsorg ger utskottet aktuell information om situationen på HVB Smedjan

Roger Jngvarsson (s), Jan Lejon (fpl), Lena Alexandersson (c) och Inger Daimar (v) yttrar sig i
ärendet.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera till protokollet att utskottet ser positivt på att en chefstjänst inrättas vid HVB Smedjan

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 113

Sektorchefen informerar

Aktuell information ges vid sammanträdet med vård- och omsorgsutskottet.

Hälso-och sjukvårdsiagen, HSL, upphör 1januari 2015 och ersätts med Patientlagen. Syftet med
förändringen är att förstärka den enskilda individens ställning.

Skinnskattebergs kommun innehar ordförandeskapet för samverkansgruppen för våld i nära
relationer under år 2015. 1 samverkansgruppen ingår bland annat, förutom Skinnskattebergs
kommun, kommunerna Fagersta och Norberg, saint Landstinget Västmanland, polisen och skolan.

Under år 2015 bjuder Skinnskattebergs kommun in länets POSOM-grupper, grupper för psykiskt oc
socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer, för en utbildning inom kris och beredskap.

1 den budget som lades för år 2015 för sektor vård och omsorg finns det inte täckning för
hyresökningarna 2015 samt så ökar det ekonomiska biståndet mer än vad som beräknats när
budgetförslaget lades inför 2015. Detta kan resultera i besparingar i verksamheten.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 114 Dnr2014.1198.730

Vikariekostnader inom äldreomsorgen

Vård-och omsorgsutskottet får information om vikariekostnadema inom äldreomsorgen.

Sektorchefen för vård och omsorg föredrar ärendet och svarar på utskottets frågor.

Lena Alexandersson (c), Roger lngvarsson (s) och Inger Dairnar (v) ställer frågor och får dem
besvarade.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

en rapport inkommer till utskottet där det framgår hur verksamheten arbetar för att minska
vikariekostnadema

att rapporten inkommer till utskottets sammanträde i februari

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 115

Heltid en rättighet- deltid en möjlighet — information

Vård-och omsorgsutskottet får aktuell information i ärendet.

Sektorchefen för vård och omsorg informerar utskottet i rubricerat ärende.

Inger Daimar (v) och Roger Jngvarsson (s) ställer frågor och får dem besvarade.

Utskottet noterar att de inte känner till hur fortsättningen i ärendet ser ut.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 116 Dnr 2014.0296.106

Överenskommelse om samverkan kring utvecklingspian för att
förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga åren 201 5-2018

Styrelsen för Västrnanlands kommuner och Landsting, VKL, har den 5 september 2014, § 6 fattat
beslut om att godkänna en överenskommelse om en utvecklingspian med fokus på att förbättra den
psykiska hälsan hos barn och unga. Styrelsen rekommenderar även kommunerna i Västmanland
samt Landstinget att anta överenskommelsen om utveclclingsplanen.
Utvecklingsplaiien är en fortsatt utveckling av den folkhälsostrategi som kommunerna, landstinget
och Länsstyrelsen ställt sig bakom.
Vård-och omsorgsutskottet ska bereda ärendet till kommunstyrelsen.

Inger Daimar (v) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta överenskonm-ielsen om utvecklingspian för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och
unga åren 2015-2018
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§ 117

Delgivningar

Länsstyrelsen i Västmanland
141112 Dnr 2014.0961.702
Tillsynsbesök inom alkohol-och tobaksområdet

141008 Dnr2014.0263.133
Tillsynsbesök vid HVB Smedjan

Fagersta kommun
141027 Dnr 2014.0328.701
Protokollsutdrag gällande bidrag till Kvinnojouren Frida för år 2015

Socialstyrelsen
141117 Dnr2014.0996.730
Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum, ÄBIC 2014

Inger Diamar (v) yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 118

Övriga frågor

Lars Cambrand (oh) ställer en fråga om vad som händer i ärendet sociala investeringsfonder
och får den besvarad.

Just9randes Utdragsbestyrkande


