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Plats och tid

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 9 december 2013 kLO9.00-10.50

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

Tony Bölja (s) ersättare
Jan Lejon (fpl) ersättare
Per Osterberg, sektorchef vård och omsorg
Katarina Sohlman, nänindsekreterare

Lars Cambrand (ob)

Personal- och kansliavdelningen den 17 december 2013 kl 11.30

Sekreterare

Ordförande

Katarina Sohiman

Inger 1aimar

Paragrafer
§l44, 149-154

§ 145-148 Sekretess

)

Lars Carnbrand

Beslutande

Justerande

Delegationsbeslut: § 145 Ansökan om förlängd institutionspiacering Dnr 2013.1268.752 Delegationsnummer: SOC 74
§146 Ansökan om förlängd institutionspiacering Dnr 2013.1266.752 Delegationsnummer: SOC 74
§ 147 Ansökan om förlängd institutionspiacering Dnr 2013.1267.752 Delegationsnunimer: SOC 74

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 144 Dnr2013.0755.017

Sektorchefen informerar

Aktuell information ska ges av sektorchefen vid varje sammanträde med vård- och
omsorgsutskottet.

Utskottet får information om den kommande förändringen av sektorchefstjänsten för vård och
omsorg. Dagslägets deltidstjänst kommer, enligt nuvarande sektorchef, att bli en heltidstjänst.

Utskottet informeras om de kommande personalförändringar som kommer ske inom vård-och
omsorgen. Både pensionsavgångar och anställda som säger upp sig ligger till grund för
förändringarna.

Inom vård-och omsorgen planeras utbildningsinsatser med anledning av de pengar som finns att
tillgå fl-ån utvecklingsprojektet inom området.

Information om en förändring av utskottets arbete under år 2014 ges. Enligt sektorchefen kommer
utskottet få ekonomisk uppföljning varje månad.

Med anledning av personalförändringarna i förvaltningen önskar utskottet kommunchefen till
sammanträdet den 7januari 2014 för att informera.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 149 Dni-2013.0760.789

LSS-boende byggnation — information

Sektorchefen lämnar aktuell information i verkställandet av byggnation av LSS-boende.

Sektorchefen yttrar sig.

Peter Gammelgård (v), Roger Ingvarsson (s), Lena Alexandersson (c) och Tony Bölja (s) yttrar sig.

Vård-och ornsorgsutskottet beslutar

notera infonnationen till protokollet

Juste andes Utdragsbestyrkande
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§ 150 Dnr2013.1194.773

Hälsan i Västmanlands kommuner och områden

En undersökning gällande hälsan i Västrnanlands kommuner och områden har genomförts av
Landstinget Västmanland, Kompetenscentrurn för hälsa.

Sektorchefen yttrar sig.

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

Lbord1ägga frågan till nästa sammanträde

Ju,.s\ra1des Utdragsbestyrkande



Skinnska5

Sammantradesprotokoll
Kornrnunstyrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet 2013-12-09 Sid. 163

§ 151 Dnr2013.0932.006

Sammanträdestider för 2014

Ett schema för sammanträdestider för år 2014 finns upprättat.

Utskottet ska besluta sina samrnanträdesdagar och tider för år 2014.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-11-12, § 206
utskotten beslutar sina respektive dagar och tider

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att under 2014 förlägga sina sammanträden enligt upprättat förslag på måndagar kl 09.00

Expedieras till:

Just des Utdragsbestyrkande
S(7
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§ 152 Dnr2012.0530.101

Motion angående införande av vårdhund inom kommunens
äldreboenden

En motion angående införande av vårdhund inom våra äldreboenden har inkommit från Bo Öberg
(m), Heléne Jarno (fpl) och Rolf Andersson (c).

Tidigare behandling av ärendet

Konimunfullmäktige beslutade 20 13-05-13, § 27,
att överlänma motionen till komxnunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 116
att överlämna motionen till vård-och omsorgsutskottet för beredning

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 88
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda motionen
att ärendet återkommer till utskottets sammanträde den 9 december 2013

Vård-och omsorgsutskottet beslutar

att ärendet återkommer vid nästa sammanträde

Expedieras till:
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§ 154

Övriga frågor

Dm- 2013.0769.111

Lars Carnbrand (oh) tar upp frågan om en fastighet i Färna som eventuellt ska bli behandlingshern.

Inger Daimar (v) infonnerar utskottet med anledning av beslutet 20 13-11-25, § 143 om planering
av gemensamma sammanträden mellan vård-och ornsorgsutskottet och barn-och
utbildningsutskottet. Ordförandena har fått i uppdrag från kommunstyrelsens ordförande att bereda
ärendet till kornmunstyrelsen. Med anledning av detta kommer inget gemensamt sammanträde att
äga rum mellan barn-och utbildningsutskottet och vård-och omsorgsutskottet den 7januari 2014,
som beslutades vid vård-och ornsorgsutskottet och barn-och utbildningsutskottets gemensan-ima
sammanträde 2013-11-25, § 143.


