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§ 36 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Karin Lundell.

§ 37 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2014-09-03, §§ 22-35

§ 38 Information angående budget 2015
Renée Lööv informerar om förvaltningens arbete kring den preliminära
budgetramen för 2015.
Åsa Eriksson informerar om den eventuella statliga tilläggsbudgeten som
innebär att kommunen kan få extra medel till äldreomsorgen.

§ 39 Färdtjänst, enhetspriser inom tätort, vad
gäller?
Cecilia Eriksson svarar med att det tas ut en framkörningsavgift på 30
kronor och sedan får kunden själv betala 30 % av resans kostnad.

§ 40 Riksfärdtjänst, kilometerpris?
Cecilia Eriksson svarar med att vi inte tar kilometerpris utan kostnaden
blir en andra klassens tågbiljett för färdtjänstresenären.

§ 41 Vilken är kostnaden för den enskilde vid
lokala färdtjänstresor i den kommun den enskilde
rest till med riksfärdtjänst?
Cecilia Eriksson informerar om att den enskilde får själv beskosta hela
resan på den aktuella orten denne vistas i, och vid hemkomsten lämna in
kvitton till kommunen för att få ut mellanskillnaden när
framkörningsavgift och 30 % resekostnaden är avdragen.
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§ 42 När kommer nivåreglerad buss till linje 85?
Åsa Eriksson svarar med att Västanhede trafik AB har en buss för detta
ändamål.

§ 43 Matdistribution i eget boende
Liselotte Eriksson svarar att detta är inget kommunen i dagsläget kan
leverera, enligt livsmedelsverkets regler.
Liselotte informerar om att kostchef än rekryterad, Tuula Svedberg
börjar sin anställning i mitten av februari 2015.

§ 44 Övrig fråga
Jan Bergh efterfrågar om nedläggandet av dagrehab har förändrat
förvaltningens budget och om förvaltningen avser att öppna dagrehab
igen.
Liselotte svarar med att omfördelning av budget har genomförts och
förvaltningen har inte för avsikt att öppna dagrehab igen.
Liselotte informerar även om avlösareservice till anhöriga och det
webbaserade programmet för anhörigstöd, ”Gapet”.

§ 45 Övrig fråga
Liselotte Eriksson informerar om den ”Trygghetsvandring” som skett i
Norberg, är ett samarbete med BRÅ, brottsförebyggande rådet och med
samverkan med ungdomsrådet. Dessa promenader sker för att se över
att det är tryggt ute på byn när mörkret faller, om det behövs mer
belysning, ojämn asfalt m.m.
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§ 46 Övrig fråga
Sven- Erik Persson efterfrågar hur förvaltningen ser på detta med att
dela rum på korttidsboendet.
Liselotte Eriksson svarar med att det inte alltid är optimalt att dela rum, i
vissa fall fungerar det bra.

§ 47 Kalendarium 2015
Inga-Stina Hesselius hänskjuter frågan till nästa ordförande och
ledamöter för rådet.
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