Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-12-05

Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Matsalen, Björkängen 15.00-16.30

Beslutande

Inga-Stina Hesselius (KsSu) ordförande
Ulf Olofsson (Ks)
Gunilla Persson (NVK)
Jan Berg (PRO)
Karin Lundell (SPF)
Sven- Erik Persson (SKPF)

Övriga närvarande

Torsten Jansson, ersättare (KsSu)
Hildeborg Nilsson, ersättare (SKPF)
Birgitta Andersson, arbetsterapeut
Rob Den Hertog, sjukgymnast
Pia Nyström, sjuksköterska
Ulla Agerblad, områdeschef ÄO
Cecilia Eriksson, förvaltningssekreterare

Justerare

Karin Lundell

Justeringsdatum

2012-12-11

Underskrifter

Sekreterare

§§ 37-45
Cecilia Eriksson

Ordförande

Inga-Stina Hesselius
Justerare

Karin Lundell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunal pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2012-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2012-12-13

Förvaringsplats för protokoll

Socialförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Cecilia Eriksson

Justerare

1(3)

Utdragsbestyrkande

2013-01-04

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Kommunala pensionärsrådet

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

§ 38 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2012-0829, §§ 21-36

§ 39 Kalendarium 2013

I
Inga-Stina presenterar förvaltningens förslag på kalendarium 2013.
Kommunal pensionärsrådet godkänner förslaget.

§ 40 Information hemsjukvård
Teamet för hemsjukvården består av Pia Nyström, sjuksköterska, Rob
Den Hertog sjukgymnast och Birgitta Andersson arbetsterapeut, de
presenterar sin roll i hemsjukvårdsteamet, för pensionärsrådet.
Det är det individuella behovet som styr vem som skall vara knuten till
hemsjukvårdsteamet.

§ 41 Information dagrehab, Öjersbogården
Ulla Agerblad informerar om att verksamheten dagrehab kommer att
upphöra i och med årsskiftet 2013. Istället kommer de äldre att få
hemrehabilitering.
KPR ifrågasätter detta beslut, och hur ska det nu gå för de äldre med
träning och den sociala kontakten. Ulla informerar om att de äldre som
är berörda av denna verksamhetsförändring, kommer att följas upp och
utvärderas.

§ 42 Äldrematen
Ulla Agerblad informerar om den kostutredning som nu är färdigställd,
och att socialförvaltningen och barn- och utbildning fortsätter sitt
gemensamma arbete kring gemensam kostorganisation.
Utifrån denna utredning har förvaltningen tagit fram förslag på
prioriteringsordning, som de har presenterat för socialutskottet, som de
även har godkänt.
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§ 43 Hemtjänsten
Jan Berg, PRO ifrågasätter
- Städning: Vissa gamla är nöjda med städningen, medan vissa är
inte nöjda. Ulla Agerblad har tagit upp detta i arbetsgruppen,
men skall även ta med sig frågan till deras planeringsdagar, som
är nu i början av 2013. KPR ger förvaltningen i uppdrag att ta
med denna fråga till KsSu.
-

Röklukt i arbetskläder: Ulla informerar att detta inte
acceptabelt, i kommunen råder rökfri arbetstid. Vid lunchrast är
det tillåtet att röka, men då ska personalen byta om.

§ 44 Äldrebarometern
Jan Berg (PRO) presenterar resultatet av PRO´s enkätundersökning,
äldrebarometern. Underlaget skickas även med när protokollet är
färdigjusterat.

§ 45 Övrig fråga
Förslag om att nya bingobrickor till Bubblan, Björkängen köps in och
även att de boende på Björkängen är välkomna ner på Bingo. Madeleine
B-Eriksson ska ta upp detta med personalen på de olika avdelningarna.
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