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119-135
119-127 Sckrclcss

Ja ejon

Del cga ionshcslu:. 119 Yttrande angndc urngär.uessiöd enligt 6 kap IS 2 s: Föriiidrahukcn
Deegationsimnicr: SOC 9S

120 AnsSkan om fortsatt frivillig placering jiiil 41 SoL farniljeliem
Deiega:ionsr.urniner SOC 52

121 \‘una rnssbruk nsitutici:spla:erinz DcIcgatonsnummcr: SOC 75
122 AnsOIn om fortsatt placering rå HVB Sn:cdjan Ode acnsntrnrner. SOC 41
125 Ar,skan urn fortsa:t placerinz p HVB Smdjnn Dclcgz:ionnumner: SOC 41
12fl Ansökan om fonsalt placering p HVB Smedjan Delcgatioi,snuinmer. SOC 41

§ 127 A,isökan om forisati placering pä HVB Smedjan Delegationsnunimcr: SOC 4!
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Upphandling av Kvinnojouren Frida — information

\ :ird—ocli (‘Inse rgsut sko:tct ffir in’ ni 1 nib runt i o: om cii In uppln::d ing 1 lai dc Kvinnoj ourcn
irida.

[:,,l1etse hufen för ndivi d och fanu ij comsorg föred rar iireiid et oci’ iii fbrmcra rar tu kol 1 et “in
konimune IIS övergripa ride arbete om v Id i nira ‘el at i 011Cr.

Iii ger liii mar lv), Roger 1 ngvar on () oci 1 J ii Lej on (ijI ) yt 1 mi sig och st iii ler friigor.

ScktorcIifcn r ard ticit omsorg ‘‘ rar sig.

\‘ä rd—o ch oni su rg% LltsI(OI (et Ie lut nr

inlera infl,i’,n:ilioimn till prnlokoilci

r Justcrandes Utdragsbestyrkande
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Sammanträdes protokoll

2014-12-19 Sid. 114

Brukarundersökning inom individ-och familjeomsorg — information

Fn h rukarun ders ökning in om i id ivid—oc h “ii Ij coinsorg Ii nr gCnCJ iii R3r1 s ii ider Ii s 1 en 21)14 V ircI—
nej, omsorgsti 1 skottet ll\r nitint 1 ig ii fornxi ni! om resu It n tel

I:nlictsch kn hr ndi’ id—cc ii ilcoinsor föredrar re -

SLktorchekl, ir värd och oIIIorg yttrar sig.

Inger Dahnar (vJ yttrar sig

Vj rd—o cli om so rgsiitskotl et busi uta r

att notera jnflrmatio,jci, till protokollet
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130

Sektoreheten informerar

Aktuell in lhrniai on ges vid si ii mani r del mccl vird— och oniso rgsutskottct.

S ekt orchefcn tUr v rd och o msui g in brnicrar on att komimi nen cc k ni ett nytt avtal mel
M igrat onsverkut gij Iland noti agaul det av ensaunkonniand c llyktingbanr Dci som Hr nytt i avtalet
Ur alt ko mnlunc’ u ivcn Dir ersHttn ing för de pis er som Ur flrd i gsi Milda men inte lic lagd 1.

.S L i unskat t ebe rs ko i mm r [1 rCS( it i unscrs tt ni flL p drygt 1 ni Ij 011 kro nu r För a rbci cl ned dc
uci sj tk a Id re o h il en inrapor: ri hg t H k n Iii cl sre1is:rc n som skett.

ii ger Dai Ilar ( v 3 am Lejon (iil) och Roger ingvzi 1 sson { s) vIt rar sig och still ler ln Igor.

\‘rd-ocIi onnorgsntskottct beslutar

notera liii protokollet mil vriid—och omsorgsulskottel Ur tacksamma och n(jda över det
genuin örda arbetet med inrappo n eringe n till Rya lii etsregi ster inom UicI reomsorgen

att notera i,ifbntuttionen till protokollet

rjerandes J Utdragsbestyrkande
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131

Ensamkommande flyktingbarn — lägesrapport
\! n ir st rgsu sko: cl r CH 11. ucil iucsrapj’.’ri om k n mmui :en % Illa:! aga:td
cusanik nmmand c flykt ingb:i ra

Inger Daiiuar (v) yttrar sig,

S cli FL lie ca ni om snrt v:lr’i r

Vard—otli onlso[gsLitskoBvt beslutar

alt notera informalioncu till protokollel

Rusterandes Utdragshestyrkande

]Z -2-



Skinna

Kommu 1 styrelsen
Vård- och ornsorgsutskottet

•:

Sammanträdesprotokoll

20 14-12-19 Sid, 117

Finskspråkigt vårdbehov inom äldreomsorgen — information

Vrd-oh nitsorgsut sklcl hr in:&in:fl on ein hur dci : kprkiga vijrdbcho cl inom
äldrcoinsorgci: ser ut, haserti p sta:istik frti S:iiistiska ccnii’aIhvrn, SCil.

Sektorcijefen flir vird och omsorg iiilbr,ncrar utskottet i rubricerat Urende.

Jan 1_con fpl) vLirr shi.

Vard—ocli ornsorstitsko((cI Iwslular

all notera informationen liii protokollet
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\‘rd- och ornsorusutskottet 2014-12-19 Sh 118

133 Dnr 2012(}X60.042

Sociala investeringsfonder — information

Kominunstyrelsen beslutade 2012—1 0—30, § 146, att ge lflrvaltningcn i uppdrag att se över
niöj 1 iglicterna att in Ii ra en ss cia i west cr1 ngs Fond. Vård - och omsorgsutskolt el lm r vid sitt
sa in natitride 201 3—02—1 8, 33, noterat aU Ii cl lov av ylteri igare ut bild’ ings nsatser i fdigan hel åvs
och Iircsl är att initiativet tas att genonffii ra en utbildning Rr pol iii kcr oci i ledande tj inst ci nLi ri i
samarbete mcd Fagersta och Norbergs koinrnttiicr.
\‘rd— zh omsergsu koret [fr viii acn snniianlrde iion::tlh’ii 1

Iidigari Iielia,itlling an iirciidct

\‘ird— och omsurgsutkonci beslutade 2013-02—IS, 33,
nit ta initiativ att gcnon,fra en utbildning För politiker och ledande Ijinstcnhin i samarbete mcd
lagcrsl a ccli N orbcrg

K ,mmunstvrc sen beslutade 20 13—03—1 4, § 44
att vård— oci 1 olnsorgs utskottet mr i uppdrag att bereda friigan och 1 iiwia förslag t il
konitnuns 1 yrel sen

Värd-och oinssrgsutskottct beslutade 2013-04-15. § 56
z’tt CH arbetsgrupp tar Frai n kon k rcta Färs lag till ut Ii Id ni tig

ItoLer 1 ngvaN-so:i (s) anu 1 mv Böja’ (s) ut es till rhctsr,;1p

\ urd-och onise rgsut skott et tar del a:v inibrin:, E n om irende: 201 3—06 —1 0. 73

\P d-och omiorgsutskottet bcslutade 2013-09—16, 106. f?ireslä kocuniunstvrclscn
jtuhidnim sker enligt irbc:sgruppens iirslag

Koiiununstyrelscn beslutade 2013-1 0-DS. 176
alt utbildning sker cnligl arbetsgruppens Förslag
alt Icdningsutskottcts ledamöter och crsiltare bör delta i utbildningen den 20 november 2013

Sektorchcfen fZir värd och omsorg fliredrar ärendet.

Incr Daimar (v) Jan Lejon (fpl) och Roger [ngvarsson (s) yttrar sig och ställer frågor.

Vard-och omsorgsutskottet beslutar

at notera informationen till pro;okoilet
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§ 135

Övriga frågor

.Sckorclwfln för vård och umsorg tackar uiskouct för gott saiurbclc undcr (len gangna tiden och
uppskattar dcii iiIkoninandc iniriiiigen,

r Justeraijdes utdrabestyrkande
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