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§ 1 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Bergh.

§ 2 Genomgång av föregående protokoll.
Genomgång av protokoll 2011-12-07. §§ 24-38

§ 3 Hyresreduktion

PRO önskar via kommunala pensionärsrådet någon slags retroaktiv
hyresreduktion för de boende i Björkängens Bobergsdel, på grund av
ombyggnad av tak.
Madeleine Bäckman Eriksson får i uppdrag att föra frågan vidare till
NVK.

§ 4 Trygghetsboende

Åsa Eriksson informerar om att frågeställningen har tagits upp i
kommunstyrelsen, att fortsätta utreda om hur kommunen skall gå vidare
med ombyggnationen av en viss del i Resedan-området, till ett
trygghetsboende med 24 lägenheter. Boendet skall erbjudas till personer
äldre än 70 år. Beslut ej taget i kommunfullmäktige.
KPR ställer sig positivt till ombyggnation, för trygghetsboende.

§ 5 Momssänkning av mat inom restauranger

Madeleine Bäckman-Eriksson informerar om att priserna i matsalarna
som drivs av förvaltningen ej kommer att sänka sitt pris på dagens lunch,
men även inte följa 2012 prisbasbelopp med att höja priserna. Utan det
kommer att vara samma pris som föregående år.

§ 6 Övrig fråga

Torsten Jansson efterfrågar varför de boende på Granbacken måste ha
egna elabonnemang. Förvaltningen får i uppdrag att se över det, varför
det är skillnad mellan de särskilda boenderna.

§ 7 Övrig fråga

Jan Bergh efterfrågar tillgången till fler tv-kanaler för de boende på
Björkängen. Madeleine Bäckman- Eriksson svarar med att efterfrågan
har ej varit stor, och de boende som saknat fler kanaler har löst saken på
eget vis, via tex Boxer.
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§ 8 Övrig fråga

PRO, genom Jan Bergh en önskan om att Norbergaren skall gå en tur
både lördag och söndag, och inte enbart vardagar. Åsa E informerar lite
om kommunens prioriteringar på grund av den dåliga ekonomin, en
önskan för politikerna är att få till fler ”avgångar” till och från Fagersta –
Avesta.

§ 9 Övrig fråga

Jan Bergh har ett önskemål att inom hemtjänsten försöka ha samma
personal till brukaren, men om det inte går att lösa så skall personalen i
ett tidigt skede meddela brukaren alla förändringar, vid byte personal.
Madeleine tar med frågan till förvaltningen

§ 10 Övrig fråga

Jan Berg har en förfrågan om varför det är svårt för anhöriga att nå
nattpersonalen inom förvaltningens boenden, ett önskemål är att det
skall lätt att nå dem även nattetid.Det problem vi haft med telefon är nu
löst, informerar Madeleine om.
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