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

§ 2 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2012, §§ 37-45

§ 3 Ändring av sammanträdesdatum
Madeleine B-Eriksson föreslår ändring av dag, KPR au, från den 8 maj
till den 6 maj. Kommunala pensionärsrådet godkänner ändringen.

§ 4 Dagrehab
Jan Berg meddelar att PRO är väldigt besvikna över stängningen av
dagrehab, att det gått alldeles för fort för beslut. De undrar även hur
hemrehabliteringen skall bedrivas.
Madeleine redovisar den utredning förvaltningen gjort vad det gäller
sociala mötesplatser, denna redovisning godkändes vid
kommunstyrelsens socialutskott den 2013-03-19.

§ 5 Klagomål inom äldreomsorgen
Jan Berg undrar vem som kan laga punktering av rullstolar, inom säbo.
Madeleine svarar med att man kontaktar personalen, som sedan i sin tur
kontaktar kommunens arbetsterapeuter.
Barbro Lönn framför att de äldre har svårt att framföra sina klagomål, att
de inte vågar. Madeleine berättar att de idag haft ett möte på Björkängen
där det var livliga diskussioner och högt i tak.

§ 6 Äldrematen
Jan Berg, PRO efterfrågar varför maten inom säbo är för kall, att den
inte är tillräckligt varm.
Madeleine svarar med att middagsmaten levereras kall ut till de olika
grupperna, och sedan värms upp av personalen.
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Vissa förändringar har skett, att Bobergsgruppen får hämta sin mat i
värmeskåp, i köket istället, för att deras ugn inte klarar att värma den
mängden mat som ska serveras till de äldre.
Matlådor som lagas inom kommunens verksamheter, kommer det att
kunna bli verklighet, en fråga från Jan Berg.
Madeleine svarar med att detta finns med som en fråga/ möjlighet i den
framtida planeringen.
Matlagning i hemmet, utförd av hemtjänstpersonal, istället för matlådor,
är det något som kommunen kommer att kunna erbjuda. Madeleine tar
med frågan till hemtjänstchefen som kommer efter Ulla Agerblad.

§ 7 Norbergarens framtid som gratisbuss
Madeleine B Eriksson redovisar svar från Åsa Eriksson, kommunalråd,
att det kommer att vara svårt efter år 2014 att finansiera denna
busstrafik.

§ 8 Prestationsbaserad ersättning, vad det gäller
de mest sjuka äldre
Madeleine B- Eriksson informerar om den prestationsbaserade ersättning
kommunen fått in, ca 2,1 miljoner. Förvaltningen har äskat om medel ur
denna från kommunstyrelsen, enligt en prioriteringsordning. Beslut tas i
april.

§ 9 Trygghetsboende
Madeleine B-Eriksson informerar om att i augusti skall det finnas en
visningslägenhet klar, inflytt för hyresgäster kommer att ske från
november 2013.
Samlingslokaler ingår inte i hyran, dessa betalar socialförvaltningen för.

§ 10 ”Nyckelfri” hemtjänst
Madeleine B-Eriksson informerar om att inom hemtjänsten skall de
prova med att ha ”nyckelgömmor”. Dessa monteras på brukarens dörr,
enklare för hemtjänsten när de ska rycka ut på larm, blir mindre
transportsträckor för hämtning av nyckel, de kan infinna sig snabbare
hemma hos brukaren.
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§ 11 Övrig fråga
Barbro Lönn efterfrågar om förslaget sommarcafé vid Bubblan,
Madeleine svarar med att det kommer under två veckor att finnas en
sommarpraktikant i Bubblan.

§ 12 Övrig fråga
Jan Berg efterfrågar om inte speciella städgrupper inom hemtjänsten, så
att de som enbart vill ägna sig åt sjukvårdande uppgifter skall ha chansen
att få göra det.
Madeleine B Eriksson tar med sig denna fråga till den nya
hemtjänstchefen.

§ 13 Övrig fråga
Barbro Lönn undrar varför de äldre kan få avgiftsbeslut, om de varken
har hjälp eller inte.
Madeleine B-Eriksson svarar med att förvaltningen skall se över sina
rutiner så att de fungerar bättre.

§ 14 Övrig fråga
Jan Berg efterfrågar varför inte KPR inte är med i socialutskottets
budgetberedning, innan förslagen går för beslut.
Inga-Stina svarar med att rådet är inget beslutande organ, utan ett
rådgivande organ, som kan komma med förslag.

§ 15 Övrig fråga
Inga-Stina frågar PRO om hur snöröjningen fungerat hittills i vinter vid
Syrenen och Skallberget. Barbro Lönn meddelar att samtliga varit nöjda
med den utförda tjänsten.
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