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§ 16 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Sven Erik Persson.

§ 17 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2013-03-20, §§ 1-15

§ 18 Budget
Renée Lööv informerar om förvaltningens arbete vad det gäller budget.
Åsa Eriksson informerar om kommunens arbete kring budgeten, om den
ram som tilldelats socialförvaltningen. Hon informerar om att
kommunen ska börja med en ny budgetmodell vad det gäller
socialförvaltningen och barn- utbildningsförvaltningen, en sk demografisk
budget. Denna modell tar hänsyn till tex antalet äldre som finns inom
äldreomsorgen, så att budget stämmer mer överens över de kostnader
som förvaltningen får. Detta införs från 2014, och är helt klart år 2018.
KPR har en önskan om att vara med i ett tidigare skede vad det gäller
budget för äldreomsorg.
Förvaltningen får i uppdrag att efter att den preliminära ramen och de
preliminära konsekvenserna är tagna i KsSu, skall handlingar och
protokollsutdrag expedieras till KPR.

§ 19 ”Norbergaren”
Åsa Eriksson informerar om att kommunstyrelsen beslutat om att avgift
ej ska tas ut för ”Norbergaren”, fram till dess att avtalet går ut, vid 30
juni 2014.
Den 19 juni, bjuder kommunen in till en dialog mellan allmänheten och
kollektivtrafikgruppen, i Sessionssalen, kl 18.
Jan Berg, efterfrågar att Norbergaren ska få finnas kvar, att den fyller en
viktig funktion för de äldre.
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§ 20 Bistånd, vad göra om man inte är nöjd
Madeleine Bäckman-Eriksson informerar om hur man går tillväga om
man vill överklaga ett beslut.

§ 21 Presentation av ny chef
Presentation av ny områdeschef ÄO, Kristina Sandberg.

§ 22 Information om nytt upphandlat
trygghetslarm i ordinärt boende.
Kristina Sandberg informerar om den nya installationen av de nya
trygghetslarmen i ordinärt boende, i dagsläget är det 150 stycken igång.
Åsa Eriksson efterfrågar om dessa larm även fungerar utanför tätbebyggt
område, Kristina svarar med att hemtjänstpersonalen alltid kontrollerar
att larmet fungerar vid installation.

§ 23 Information, ”Nyckelgömmor”
Kristina Sandberg, visar upp och informerar om de ”nyckelgömmor”
som nu testas inom hemtjänsten.
Liselotte Eriksson betonar att detta är en säkerhet och även att
personalen kan vara snabbare på plats hos brukaren. Finns heller inga
planer för personalneddragningar pga att detta är mer tidseffektivt, och
detta är även mer miljövänligt.

§ 24 Information om fördelning av medel, de mest
sjuka äldre
Madeleine Bäckman-Eriksson informerar om hur medlen för de mest
sjuka äldre har fördelats mellan vårdutveckling, kostorganisation, sociala
mötesplatser och värdighetsgarantier. Dessa medel har förvaltningen
äskat hos kommunstyrelsen, 1,1 miljon, och fått det godkänt.
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§ 25 Utbildning till ledamöter i KPR?
Jan Berg efterfrågar utbildning till ledamöter i kommunal
pensionärsrådet.
KPR har som förslag vid ny mandatperiod att förvaltningen informerar
om de olika verksamheter som ligger under socialförvaltningen.
Liselotte Eriksson svarar med att det kan förvaltningen göra, bjuda in
cheferna för att informera om sina verksamheter.

§ 26 Äldreguiden 2013
Madeleine Bäckman Eriksson informerar om att Norbergs kommun är
bäst i landet vad det gäller särskilt boende, även hemtjänstens resultat
presenteras.
Enligt Socialstyrelsens äldreguide är 100 procent av brukarna i särskilt
boende mycket nöjda eller ganska nöjda på frågan ”hur nöjd eller missnöjd
är du sammantaget på ditt äldreboende”.

§ 27 Nya sammanträdesdatum, för KPRau och
KPR

Förslag om nya sammanträdesdatum, för att budgetarbetet ska kunna
följas upp i KPR, innan kommunstyrelsens sammanträde 21 augusti.
KPRau 25 juli, kl 10.00
KPR 14 augusti, kl 10.00

§ 28 Övrig fråga
Barbro Lönn undrar varför del av samlingslokaler, nya Trygghetsboendet
ligger inkluderad i hyresgästen hyra. Förvaltningen får i uppdrag att se
över detta, och återkomma med svar i augusti.
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