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§ 1 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Sven-Erik Persson

§ 2 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2013-11-20, §§ 39-49

§ 3 Presentation av projektledare, Kostprojektet
Astrid Höglund närvarar. Hon är anställd som projektledare för
kostprojektet inom socialförvaltningen/ barn- utbildningsförvaltningen.
Hon informerar om sitt uppdrag om utveckling av en gemensam
kostorganisation i kommunen. Uppdraget består av att se över möjlighet
till kostchef, upprätta kostpolicy, lokalplanering, samordningsvinster
samt utbildning till personalen.
Jan Berg (PRO) efterfrågar om det finns med i planeringen angående
matdistribution till de äldre i eget boende. Astrid Höglund svarar att det
inte ingår i uppdraget.

§ 4 Budget 2015, äldreomsorg
Renée Lööv informerar om att ramen för 2015 inte är klar än. Arbetet
inför budgetberedning i mars 2014 har startat. Förvaltningen
återkommer i april och informerar om det fortsatta arbetet kring budget
2015.
Barbro Lönn (PRO) funderar om det finns planer på någon neddragning
av personal inom äldreomsorgen. Liselotte svarar med att under 2013
utökades nattbemanningen på Björkängen i befintlig ram. Inför 2014 har
förvaltningen tilldelats en utökad ram vilket medfört att bemanningen
har kunnat utökas på demensboendet.

§ 5 Färdtjänst
Denna fråga bordläggs till näst kommande sammanträde den 2 april
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§ 6 Information, digitala trygghetslarm i ordinärt
boende
Lena Bergman informerar om de digitala trygghetslarmen i kommunen,
installerade i mitten av förra året.

§ 7 Information, nyckelgömmor
Lena Bergman informerar om att om att en viss tidvinst har hemtjänsten
fått med dessa nyckelgömmor, som är placerade direkt hemma hos
brukaren, men någon specifik statistik finns inte att visa upp, men är
under utredning hur detta skall kunna påvisas.
Upphandling pågår för att skriva avtal med lämplig leverantör.

§ 8 Övrig fråga
Jan Berg efterfrågar hur förvaltningen ställer sig till insändaren i Fagersta
posten den 20 januari 2014, angående ett förslag om prisökning av
lunchpriserna i förvaltningens matsalar, för de äldre som besöker dessa,
men bor i eget boende.
Inga-Stina Hesselius svarar med att kommunstyrelsen har begärt in
kompletteringar till ärendet från förvaltningen, för att få ett bättre
underlag för att kunna föreslå kommunfullmäktige om en prisökning.

§ 9 Övrig fråga
Jan Berg efterfrågar utökat TV-utbud för de äldre på Björkängens
äldreboende.
Lena Bergman tar denna fråga med sig till NVK.

§ 10 Övrig fråga
Jan Berg efterfrågar hur VL´s linjetrafik, buss 85 skall kunna ersätta
Norbergaren, kommer den även att gå igenom t ex. Flängan?
Denna fråga tas med till nästkommande sammanträde, 2 april.
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§ 11 Övrig fråga
Jan Berg efterfrågar om SBO, har hand om fastighetsskötseln av det nya
Trygghetsboende vid Resedan/Kornettgatan.
______________
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