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Sammanträdesdatum

2009-11 -30
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30-10.45 Ajournering 09.35-09.50

Beslutande

Le damöter

Tjänstgörande ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Malin Davidsson (M)
Kerstin Strandberg (M)
Lars-Erik SondelI (C) §93 , §§95-96
Rutger Gram (Kd)
Claes Hagström (S)

Bertil Ask (S) för Annelie Nilsson (S)
Bodil Hedin (S) för L-E Sond ell § 94

Övriga deltagande

Bodil Hedin (S), ej tjänstgörande ersättare §§93, §§95-96
Fredrik Bellino, insynsplats (V) §§ 94-96
Lena Haagman, insynsplats (Mp) §94, del av §95
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Lena Persson, ekonom § 95
Katarina Åstemo, bostadsanpassningshandläggare, §94
Camilla Söderberg Wiktorin, hälso- och sjukvårdschef, §95

Utses att justera

Claes Hagström (S)

Justerir'lQens
plats och tid

2009-12-02

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Paragrafer

93 - 96
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Claes Hagström (S)c)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2009-11 -30

Datum för
anslags uppsättande

2009-12-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande
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Annica Carter
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Sammanträ desda tum

2009-11-30

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 93

2009-765

Bostadsanpassningsärende

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att den sökande beviljas bostadsanpassningsbidrag
enligt 6 § Lagen om bostadsanpassningsbidrag i form aven Roll On Porta trapphiss samt ett flyttbart garage, s.k. brödburk. Kommunen ombesörjer att åtgärderna
blir utförda.

Bakgrund
En ansökan har inkommit till förvaltningen om bidrag för förvaringsutrymme för
elrullstol samt en Roll on Porta trapphiss. Enli gt 6 § Lagen om bostadsanpassning
så lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning
till bostaden. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden
ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Bostadsanpassningshandläggaren har gjort en bedömning av det aktuella ärendet,
kostnadsberäknat de åtgärder som bedömts som nödvändiga samt lämnat förslag
till beslut.

Handling
Bostadsanpassningshandläggarens skrivelse med ärendenummer 754, daterad
2009-11-20.

Delges
Bostadsanpassningshandläggaren

Juste randes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 94

2009-85

Beredningsärende
- Förändring av verksamhet vid Sturegatans gruppbostad
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschej
Handling: Förändring av verksamhet vid Sturegatans gruppbostad, vård- och omsorgschefens skrivelse daterad 2009-11-27.

Anteckning
Lars-Erik SondelI (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justerandes signa tur

Utdragsbesty rkande
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Sammantradesdatum

2009-11-30
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 95

Informationsärenden
Avtal avseende hjälpmedelsförsörjningen för VGR och de 49 kommunerna i
Västra Götaland (2008-225)
Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschef Hälso- och sjukvården
Handling: Enhetschefens skrivelse 2009-11-25, VGRlVästkoms Nyhetsbrev
nr 2 November 2009
Ekonomisk uppföljning (2009-292)
Lena Persson, ekonom
Handling: Ekonomisk uppföljning november 2009
Uppföljning av verksamhetsmått inom vård och omsorg (2009-772)
Handling: Uppföljning av verksamhetsmått inom vård och omsorg, daterad
2009-11-30
Bevakning av kösituationen till

sÄBo och korttidsavdelningen (2009-585)

Utvärdering av yttre skötsel (2008-703)
Utredning om införande av valfrihetssystem (2008 -281)
Vård och omsorgscollege (2009-774)
Handling: Vård och Omsorgscollege i Skaraborg, vård- och omsorgschefens
skrivelse daterad 2009-11-25
Vaccinationsläget inom vård och omsorg avseende brukare och personal

Justerandes sign atu r

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 96
Anmälningsärenden

Utbetalning av kompetensmedel för verksamhet med personligt ombud för
personer med psykisk funktionsnedsättning, information från Länsstyrelsen
Tillfälligt uppehåll i rapportering av ej verkställda beslut, information från
Socialstyrelsen och Länsstyrelserna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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