
S Idn nsaeb€s
tCkommun

Sam mantradesprotokoll
K onmi uji si vrel sen
\‘h-d— och omsorgsutskottet 2014—01—07 Sid. 1

als och Ii Sion: si mifiali! dcsrunun l Ko mliii 1 scm den 7 j :n1mari 201 . k .0900—1 1 .50

be si ande Inger D;i mr ord § 1, i (5
Roger 1 ngvarsson (s), vice ordf
Lars Carnbra ud (oh)
Lcna Al uxa ndersso’i (c)
Peter CiainnwIgrd (v)

övrha dcitauarc Jan Lejon ([pi) csitiarc 1—7, IjilIS(gö?aiIde crsiittare 2
D;icI Gishcrg. Iimcsmndsrc 1 IVB SiuctIjtn 7
I’cr Osi c, berg, cklnrclicr v d och omsorg
Kalari la Sohinia.,, nimndsekre(crare

Utses att justcra: Lenz. Aieandcrssom 4

I’Ials och id I’crsonii— och kinsiiavdeiniiigcn den 13 januari 21)14 kl 12,31)

Unclcrskri fler:

1 1 1’;LIIIL’rafer
Sekreterare .(t2L)v\ )6ftLtfl,1i

§ .3-lo
Ka:zirimia Sohlnian 2 Sekretess

OrcWirandc (3-L 3-
1::gcr baintrir Rozcr lflLvarsson 2

Juslerazide

Lena Alexandersson

Justcrjndes Utdragsbestyrkande
sign.
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Värd— och OmSOrgSLltSl(CttCt 2014-01-07 Sid. 2

D!lr 2(114.0025.017

Sektorchefen informerar

Aktuell in ib rniat jo fl ska ,cs:lv sekt wc lic fcn d ‘a de sa iii ni hide ned vctrd— oci i
01 nsv ut skol ci.

Underjul—och nyirsli&gcn har tvfl kviiinofridsirendcn inletts och mcd anledning av detta ivi
harnaviirdsutredningar. 1 övrigt har dci varit lugnt under perioden.

Utsko:et inihr;iicras om iii sckorcI:cIc!; pMiörjiI arhe:ci neJ baksltiici i?r ir 20:3. Dc kommer
all bli cli underskol i i budget 201 3 mcd an! ednin g av ökn ii igen av det ckonon: ska b i si ide: saint
hostuisaiipassncwar. Kostti:idcrna för F VII S:;cdan konimcr ite tt: uj,pgii iL dc intiktcr snu
boen dcl gencrera r i lbrm iv si atsbi dm g.

S eN orc 1 cfcn informerar vid are oni att pcrs oiuil 1110111 Idre—och land kappoinorgen st ni in nende pKlockarhergsgården iivcn flr arbeta juni,, Iiemtjinstcn di antalet boende p Klockirbergsgrdcn
minskat samt all behovet av pcrsan3 1 iii om hciiiij 1 r.st CL: ö al.

1 landiikigningcn av hostadai1iassiuiig av hh2cnlietcr redocörs av scktord:c(n, där dcl ftamtr att
det är en fl rhctst erapeut som gör Ii edömn ingen av Ii ur stort h liovct är. Däre fler jr det sek or teknik
oc Ii sen cc som ansvarar för att anpassa 1 igcnheI CL

Utskott et ges in [oniiat on om rutten at arbeta hd tid för pc rsona i om Lird och omsorg
Sckt orchDkn infornrnr om ut nr cii invcn:eriiig gcnomm,dcs uppgav lil11cn av dc 40
deitidsarbetania inom v1rd och omsorg mi de önskade en licltidssvssclsäilnh:g En införande kan
Livea upplevas som ncgai vi rör de som i dagsliigct arbe:ar hehid. d enhari SO av arbetstiden
kommer att foilgi som tidigare. Dc terstende 20 % av tiden koinnier Liti lia,uni i en s kallad pol.
linpi ement eringen av di eveni nol It in &ande av rLitt en till hel tid r t iclskr vande, vi Ikel bör beaktas
för bLista resultat, enligt sek1 orche len

Slutligen f’.r ulskoitet infon:iaiion om au inienj uer till de vii tiiinsicnn som socasckreicrare har
pähörjats samt att ansvarig tjinstenian för AlItWnsl, har sagt upp sig mcd anledning av ny liinsi p
annan o.

[istcrandes Utdragshestvrkande
si23 1
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Värd- och omsorgsutskottet 201 4-ffi -07 Sid, 4

§ 3 Dnr 201307607S9

LSS-boende byggnation — information

Scklorchekn Himnar aktuell information ‘crksUillandet av byggiiatf on av LSS—bociidc.

Scktorchefci vllrar sig.

Pol er Ci in mcl g ni (v) - ciii Al cx:ind ersson (ej, Roger Ii igvars son (s), 1 ngci’ Dn unr (v) cli Lai’s
Ca rnhrand (oh) yl tia r sig.

Fn ingiciitLe diskussion sker om hur irendet ska kunna p!iskyuls för att snabbt nti resultat.

Lhskotlcl jr av den iicn:!igcn an lrnicr::gen av :irc:)tleL vid uppl:aiIul::mscIilietcl] i Avcs:a ska ske
skvi:dsa si: s;nt att korn nu nsvie 1 se’ b r s över vt il eL mcd upl liandi i ngcIi helen ,\ yes ta.

“fl rd—o cli on, sa rgs ut lui (tel 1 icsl ola’

att not er’i nib rn)at jo HCH till protokoll et

:
Ucdrausbcstyrkande
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§4 Dnr 2013.1194,773

Hälsan i Västmanlands kommuner och områden
jr1 LllLicrsökliil,g gällaiitie IiHsaii 1 V.s:iu,i,Iands koiiiiimncr olI omI’atI!l lai gc:ioinlrts iv
Landskhigc \‘istnii:Izi:d. Kcixpecnsc::nini för IiiIs:i.

licIiire licIuiiilIiig av ii’cncIet

\‘ird—ocIi o,nscigucskotIcI hesItitiiIc 20l3—l2—0), 150
I(b(,rcIIiLr!z:l i’rIQ:lLi till iisi szni,iia:::riidc

Ingc r Daj mar ( v) ian Lejon (tiI 1, Roger rnuv rsson ts), P elev GnmfllU Iuvd (‘ L)fl A Ic vm dcrss
c) neJ 1 Irs C:mbrnnd (nä’) v( 1 r r s g.

‘ärcI—oeli omsorgsiitskottet hcslutar

alt överIiIlula ti,idcrsöLningcii ‘‘1 liHsaii i ‘VisttiianI;uitls koinniuiicr och onlrft(IcZl’’ till
ko ml mun si ‘Tel sen

Ijtdragsh estyrkunde
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Värd- och omsorgsuiskoilet 2014-0 -07 Xd.

5 Dnr2Ul3.053001

Motion angående införande av vårdhund inom kommunens
åldreboenden

[ii molion aiuåeide :iIrande av vrdi:u,:tl moln [‘ra hldrclio:clcn har nko:uc::i irti 13o öbcrg
(in), i-]eIinc Jämn (f1ii) och Rolf Andersson te).

tidigare hcliniiclling av ireiidct

Kommun tu lniiikti ge I,cs lutade 2013—05—13, 27,
att överhillina 1iotio’ie11 till koinrininstyreiscu flir l,cicdmng

Konimu:;stvrclscn bclutadc 2013—06—18. § 116
all ivcrlämna mo Ii ond t Il v5rd —och (illS orgsul skol t et för bercdn ing

V;rd-och omsorgsulskottet hcsluladc 2013-05-12, SS
iII ge sek1 orc ic Cci: i nppdrag a 1 bereda mot i MIL’]
fl irend cl ät erko, mncr till ut s ko:tets sa Inma nulld dcn 9 decc:nb cr 2013

Värd-och on]sorgsulskotlct beslutade 2013-1 2-09, § 152
att irendet lcrkotntncr vid nista sanitnantrLtlc

Scklorclic(cn har uppriitlal en tjiinsteskrivelsc i ärcndet och utilhin denna redogör scktoi-cheln för
utskottet au kommunen varken har ekonomiska eller orguisMoriskn ncde aw införa tu vrdIiuud

Lena Atcxancrsson (c). l(ogcr tngvurssan (s) och Peter Ganimclgrd (v) yurar sig,

Utskottet konstaterar att en hund som definieras soni vrdhutid krHver viss utbildning, träning med
nera.

Viird—ocli ornsorgsutslottet liesluflir föresla ornnninfuJln.iItige

att avslä motionen om införal]dc av v5rdhund inom komniu,icI]s äldrcbocz:den

rJerandes Utdragsbestyrkandc
s.

1
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Samma nträdes protokoll

2014-01-07 Sid. 7

6 Dur 2013.12510(12

Ändring i delegationsordning rörande socialtjänst och äldre-och
handikappomsorg SOC 1-SOC 198

lEn Ijiiusteskrivelsc finns up1witt:id med ett Rirslug till förindrfng i delcgationsordningcii.
1:ilic:chci fir individ—och fri icoi:Sorg har pI;i:it helio’ i’ reslagn:i iiirindringnr. SOC 195
SOC IOS rör cnszin;l:ommaudc Ilyklinuham oIi dessa fircsI,s tas bon cftcrstm dessa [ian] och
0:11 flitt as :1’ samma regi cr1 mar sa in ndra barn oc u ::ga 1 si ml dii ci - 50 C 71 —S0C 71 Ri res
korn guras tI d ga re ar il sLr R ni uar odc onsordn ngcn.

Skinnskattebf
fl&fliun

Ko rnmu ii styrelsen
\‘rd— och omsorgsutskoltet

Vrd—oc ii 01 nsorgsut skott et -ts iiis dnhiLTi tjiii istes kri ci s CLI Ii csl LI 1

— att ta bort 50 C 1 95, 1 96, 1 07 Ccli 1 9S fr it delegat onsord nu iucn

- at: kerrigeiii SOL’ 7. 72.73 och 7’

Roger 1nvarsson (s) och Inger Dainiar (v) yttrar sig.

Vård—och onisorgsotslottct beslutar förcIh Iom!1IIHIstyrciseIi

titt ta hon SOL’ 195. 96, 197 oh 19 fti delcga:ioi:sordiiingcii

?dikomgcrt SOL’ 71,72.73 oj’ 74

Saininantrildet ajourncras för paus.



SkinnskaebéVs
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SammantradesprotokolI
Kommun styrd sen

Vård- och umsorsutskoitct 20H4-Oi -07 Sid.

Sa ni rna ni rh det Mer” ipl as efter im Iis.

§ 7 Dnr20131314017

Information om HVB Smedjan

u skoll gcs 1 o 1 om verk si:11 1 lctcn av R restarda: tZi r Ii V Il S incilj in -

örcsi iuicl: i-en för Ii VB 5 niedj an iii fl’ merar ii tskot ct siii v crka nu ctcii sill]! 5 va rar lago r

Sckiorciiclbi yttrar sig,

lnt&cr tja ni:s (v) 1_ena A Cxl III rsohi c) och itt’m 1 nuv;rS Sol] ( s) il rar siu.

ärdocI, omsorgsutsiottcI brshilar

att nol cn, i iformat On c 1 till prolokol Id

rirandes Utdragsbcstyrkandc

1 sig’- -,

h/’/7I
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8 Ijnr203.0l27.70l

Riktat statsbidrag till äldre-och handikappomsorgen

Komi 1 ,u list vrel se ii Ii es 1 utacle 201 3—03 — [4, 40
vsi 1:a 2 156 708 kronor till k’-a Ii el s iöi all c ‘ism ser i i:nlt äldre -och Ii, :di k appo:nsnrgen

att med cr1 flr aiivi ndas u xl er eli tv5. rigt Ilroj ck:
tt v rd -tIc: nils ‘ES u skot : et Cfr i t; ppd ra g it: Ii cd a lui nedlett skall nvhdas i

kva Iii et su 1 ec kl 1 ngsproj eki et och 1 iiiii ni IZirslag Il korn munstyrel s cli

Konununstyrclscii beslutade 2013-1)5-28, § 95
all bciIja utvecklitigsmedcl enligt upulitiat mrsl för år 1

Scktorelielbn ger utskottet nuntlig inl&niation om hur staishidragul hittills anvints.

lEn i mående jjs [as sjs ii sker sin lm r ii cdl en hör anvflndas under dcl id ra året av 1 roj ektet
Utskottet noterar alt under d,ruari 2(114 ulbctalas yltci-ligarc riktat statshidrt! till iildrc-ocli
liandik;ippumsorgcn fr. 670754 kronor.

1 irendet virar sig Icter Gan1n]clgrd (v), Roucr I:i1vzrssol: (s). Inger Driiniar (vJ och Lena
Alex,,,Icrsson (c).

V ,il—o ch oni SO rgs utskottet Ii esl ut a

t ve rksa,thcten salti rna:isl 1 er en skri fl hg ranpo Fl som ges till kon:, nunsivrel sens san: niant r?idc 1
januari 20] 4

Vrd—oeli onisorgsulskottet beslutor liircslä honirnuustrelscn

att kalla cnhetscliefln-na inom illdreotusorgen till konuiiunstyrclscns sinimantride januari 2014 för
en rnunl ig rapport av vad staishidroget hittills resulterat till vcrksz,rnlictcrna

an anta följande lZrslag till bur der riktade sratshidragct till jildre-oci, Imndikapponsorgcn ska
användas under år 2014

Utcmöl,ler till pergola/balkonger Klockarbergsgrdcn: 50000 kronor
FörsWrkningstjänst för matmiljö: 75 000 kronor
Friskvård inköp av två ntssagefåtöljcr: 35 000 kronor
Upprustning av rum rör värd i livets slutskede: 50 000 kronor
L’rvecklingsijänst under ett år: 500 000 kronor
Uthldningsintcniat samt uprdljnirtg vrdcgrund och beniötande 225 000 kronor
Utbildning i psykiatri: 150000 kronor
Akvarium (Icasing): 50 000 kronor

Justerandes
1

Utdragshestvrkande
sigRr5} /g
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9 Dnr 20110026.002

Delgivningar

1 nspcklioneii tur yard och omsorg. IVO
3! 209 Ii spekt eli c!Zir vård oli omsorg. IVO. l: r gellolu tir, Ln 1 1 Isyi: av avvi kclsclia :i:cri Hg och

rmmi ngssk-\ di ghci eni cx Snr; h i vci k s:Imhcl oiuridc dreoni sorg, Sk iii nlc att ch Lrgs
kommun. /Dnr 2013.091 X.730

‘[ilisvij enligt ullcoliolhigen (2012:1622) i SkinmmsluitIeI,ern Iconiinun
1312)3 l_;:slyrc)sc-n h.mr geoniIrl enii1;Il;nmgsIilIsmi ud anludni ig av den kräk so:ii rikiatic
mot S kiunskat ch ergs a1 nu mun vid t 1 snc ii 201 2. Dur 20 i 3-1 044.755

1 uger Dainiar ( ), Pet er 0 mmmc Iga ‘I(v) oc i Lena Al cxaiid crsstin (c) yt Hr sig.

Scktorchefen vIIrr sig.

V ärcl—n cli on o rsnisI. ol tel 1, esi ni n

all hUgga dclgivniiigarzua iii lunidlingama

fJisterandes Utdragsbcstyrkande
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§ 10 Dnr 2013.0027.101

Övdga frågor

I_ c:in :\ 1 cxzind crsson cc) i ar upp iiuan on] cl: i:d i di rende agi med sckrcl so: sekt wc Ii ci:
svarnr i.. Mcd ii:!cdniiiu iv dcli!):: figa disku:cras dvcn psvki:icrin i Vflstnanlaiid.

1 rgaii om ett id i vi cl jrendc, helagt ni cd sckrcl ess, som ska liii ‘1 ngsriil ten januari 201 4 tas upp
av 1 eua Al exa idersson (c) Ut sko It et ska fIl in Forma ton vid nRsta samniaiflrild om iircnd CÉ, enigt
sektoicijefen.

Mcd ni il cdiii iuz iv att s ck torchc cu avluI ar tji :st uni kon: ::cr IjIlun ii tr?in 1 igur Dain:a, (.) om
lkcu tjiinstcni:n soul ska crshta ho::Dnl tills cftcrtrlaru :ittrklcr. Scktorchcftm inforiucrar om itt

detta inte Ur bcstUnit iinmi och att diskussioner gcnomlörts om viktiga uycnskapcr Iir tjinsIen med
kon:, tu n cl’ e en.

Sckt orc :c Ec:, tic <ir 11* sig tc1: ut skott c ack r av s ki [chc en.

Justerandes - Utdragsbestyrkande


