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Sammanträdesdatum
2012-08-29

Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Matsalen, Björkängen 2012-08-29, 15.00 -17.00

Beslutande

Inga-Stina Hesselius , ordförande
Gunilla Persson NVK
Sven Erik Persson, SKPF
Karin Lundell SPF
Jan Bergh, PRO

Övriga närvarande

Torsten Jansson, KsSu, ersättare Hildeborg Nilsson SKPF,
ersättare Barbro F Lönn PRO, ersättare Hillevi Bygge SPF,
ersättare Monica Hed Johansson NVK Bengt Forsström, ”FixarMalte” Ann-Christine Rask, områdeschef IFO Madeleine
Bäckman Eriksson, områdeschef ÄO Liselotte Eriksson,
förvaltningschef Cecilia Eriksson, förvaltningssekreterare

Justerare

Sven Erik Persson

Justeringsdatum

2012-09-06

Underskrifter

Sekreterare

§§ 21-36
Cecilia Eriksson

Ordförande

Inga-Stina Hesselius
Justerare

Sven Erik Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Socialförvaltningen
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Underskrift

Cecilia Eriksson
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§ 21 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Sven- Erik Persson

§ 22 Genomgång av föregående protokoll.
Genomgång av protokoll 2012-05-30, §§ 11-20

§ 23 Snöskottning för äldre
Ann-Christine Rask informerar om medborgarförslag från
Kommunstyrelsen angående snöskottning för äldre och handikappade
och även en skrivelse som inkommit från hyresgäster på Skallberget
angående även den om snöskottning för äldre. Dessa två ärenden har
tagits upp för beslut vid senaste Kommunstyrelsens socialutskott 201208-21 för beslut, §§ 149 och 150.

§ 24 Presentation av ny förvaltningschef

Liselotte Eriksson presenterar sig som ny förvaltningschef sedan 201207-01.

§ 25 Presentation

Monica Hed-Johansson presenterar sig, fastighetschef för NVK, Norra
Västmanlands kommunaltekniska förbund.

§ 26 Hyresreduktion, Boberg, Björkängen

Madeleine Bäckman- Eriksson informerar om att de boende på Bobergs
övre våning har fått en hyresreducering, 10 dagar med 50 % avdrag.
Ärendet har även varit upp för beslut i kommunstyrelsens socialutskott,
2012-08-21, § 153.
Monica hed Johansson informerar även hur NVK har löst problemet
med kylan för de boende på Boberg.

§ 27 Elabonnemang, Granbacken

Jan Berg efterfrågar hur vida man kan göra om från enskilda
elabonnemang till ett gemensamt elabonnemang.
Monica Hed Johansson svarar hur elförbrukning och elabonnemang är
för nybyggnation av äldreboenden.
Inga-Stina Hesselius informerade även att denna fråga varit upp för
beslut vid senaste kommunstyrelsens socialutskott, 2012-08-21, § 167.
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§ 28 Trygghetsboende

Madeleine Bäckman Eriksson och Liselotte Eriksson informerar om att
ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsen nu i september månad.
Monica Hed Johansson informerade att anbuden inkommit och dessa
ses över, Boendet skall vara inflyttningsklart hösten 2013.
Madeleine B-Eriksson informerar att en Sinnenas trädgård kommer att
anläggas på innergården vid Resedan. Designkontoret har fått i uppdrag
att ta fram förslag på hur den ska se ut.
Gunilla Persson kommer ett förslag att det även skall vara lätt för
synskadade att ta sig runt i trädgården, Madeleine B-Eriksson skall ta
med sig förslaget i planeringen.

§ 29 Förslag på utökningar av anropsstyrd
taxitrafik

Jan Bergh informerade om PRO´s förslag om anropsstyrd taxitrafik
under helger, för att de äldre skall kunna ta sig till matsalen på
Björkängen eller resedan.
KPR sänder frågan vidare till kommunstyrelsens socialutskott.

§ 30 Äldrematen

Madeleine informerar om att kostutredningen har startat, presenteras för
KsSu och KsBu i oktober och därefter för kommunstyrelsen.

§ 31 Information från MAS

Lars Pihlgren, MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar vad
hans arbete innebär.

§ 32 Hemsjukvården

Liselotte Eriksson informerar att starten för hemsjukvården är nu i
början av september.
Planeringen för denna övergång från landsting till kommun skedde redan
under hösten 2011, och arbetet har fortskridit ända fram till dagens
datum. Kommunen är redo för övertagandet av hemsjukvården från
landstinget.
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§ 33 Sommarcafé på Björkängen

Barbro F Lönn har som förslag att eventuellt låta feriearbetande
ungdomar ta hand om sommarcafé på Björkängen. Servera hembakat till
kaffet.
Madeleine B-Eriksson tycker att förlaget är bra, skall se över detta till
nästkommande sommar.

§ 34 Bobergsgruppen, synpunkt

Barbro F Lönn ger förslag om att skapa ett samlingsrum på överplan,
Boberg.

§ 35 Värdighetsgarantin

Madeleine B- Eriksson informerar om att ett förslag på
värdighetsgarantin för Norbergs kommuns finns färdigt, skall presenteras
vid ett möte tillsammans med olika utvalda.

§ 36 Övrig fråga

Barbro F Lönn informerar om PRO´s äldrebarometer.
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