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

§ 12 Genomgång av föregående protokoll.
Genomgång av protokoll 2012-03-07. §§ 1-10

§ 13 Hyresreduktion, Boberg Björkängen
Madeleine Bäckman-Eriksson informerar om sin kontakt med Monica
Hed-Johansson, NVK, om man kan ge de boende en hyresreduktion för
omläggningen av taket på Bobergssidan. Monica svarar med att det kan
vara svårt rent juridiskt att få till en hyressänkning. Enligt henne har de
boende fått en slags kompensation för det besvär ombyggnationen har
skapat för de boende, genom ny klädsel på en soffa.

§ 14 Trygghetsboende

Åsa Eriksson informerar om vad ett Trygghetsboende innebär, vilka kriterier
som krävs för att kommunen skall kunna söka statliga medel för att
kunna omvandla befintliga lägenheter till äldre personer över 70 år.

§ 15 Elabonnemang, Granbacken

Madeleine B-Eriksson informerar om vad Monica Hed-Johansson svarat
angående egna elabonnemang på Granbacken, Monica svara ett det är en
stor kostnad att först utreda om hur det är möjligt, och sedan själva
arbetet att genomföra denna förändring.
Kommunala pensionärsrådet skickar denna fråga vidare till
socialutskottet för vidare utredning, om att eventuellt ta fram ett
kostnadsförslag.

§ 16 Förslag på utökningar av turer med
Norbergaren

Jan Berg ger förslag om ”anropsstyrd” busstur för Norbergaren,
för att kunna åka på helgerna, via taxi Norberg.
Åsa Eriksson ger förslaget om att kollektivtrafikgruppen kan se över den
befintliga turlistan, om någon av dessa turer kan flyttas över till helger
och hur det kan lösas med Pettersons Buss.
Åsa Eriksson ger pensionärsorganisationerna i uppdrag att se över
bussturlistan via sina medlemmar och sedan komma med synpunkter,
vilka turer som utnyttjas mest.
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§ 17 Äldrematen

Madeleine Bäckman Eriksson redovisar enkäten för ”Kyld mat 2011”
Madeleine, Jan Berg och kökspersonal från Björkängen har gjort ett
studiebesök till företaget ”Varsågod”, Västerås, som leverera de kylda
matlådorna till pensionärerna i ordinärt boende, här i Norbergs
kommun.
Madeleine informerar om den tilltänkta kostorganisationen, nu är det ute
på anbud för att upphandling av person som skall sköta
utredningsarbetet.

§ 18 Budget 2013

Madeleine informerar om den preliminära budgetramen för 2013.

§ 19 Information angående förändringar i
socialförvaltningens organisation

Madeleine informerar om att Marjo Svensson avslutat sin tjänst i
Norberg och att rekrytering av ny socialchef pågår.
Madeleine meddelar att Christer Filipsson lämnat in entledigande av sin
ordförandepost i socialutskottet, och ny ordförande är Lennart
Skansfors.

§ 20 Äldreguiden

Madeleine informerar om resultaten för Äldreguiden 2011.
Åsa Eriksson ger förslaget att förvaltningen ska redovisa detta lite kort
skriftligt för kommunstyrelsen.
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§ 21

Jan Berg efterfrågar varför inte all vårdpersonal har arbetskläder, att det
saknas exempelvis i hemtjänsten.
Madeleine svara med att pengar är avsatta för detta ändamål, men avtalet
är ej klart. Men all vårdpersonal inom förvaltningen skall ha arbetskläder
innan årets slut, både inom äldre- och handikappomsorgen.
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