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§ 29 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Bergh.

§ 30 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2013-05-29, §§ 16-28

§ 31 Budget 2014 och plan 2015-2016
Liselotte Eriksson informerar om deras arbete inför budgetberedning
130821, och att förvaltningen ska äska mer medel för utökad preliminär
ram 2013.
Åsa Eriksson informerar om kommunstyrelsens arbete kring
budgetberedningen.
Liselotte informerar om arbetet kring projekten, som startats av de
prestationsbaserade medlen som tilldelades förvaltningen i våras, för
vårdutveckling, kost, värdegrund och sociala mötesplatser.
Liselotte informerar om att förvaltningen kommer att vid
kommunstyrelsen i september att äska om de resterande
prestationsbaserade medlen, och denna gång till utbildning för personal
inom äldreomsorg och vårdteknik.

§ 32 Hyra för trygghetsboende
Madeleine Bäckman- Eriksson svarar på Barbro Lönns fråga från
föregående sammanträde, 130529, om de gemensamma ytorna vid nya
trygghetsboendet ingår i hyran. Enligt Monica Hed Johansson ingår inte
dessa ytor som en extra kostnad, i den nya hyran för trygghetsboendet.

§ 33 Remiss Avfasning av trottoarkanter
Inga-Stina Hesselius informerar om den remiss som inkommit från
Kommunstyrelsens allmänna utskott angående avfasning av
trottoarkanter, kring Mynttorget och Torget.
Kommunal pensionärsrådet föreslår bifalla motionen i sin helhet då
Mynttorget och Torget ska vara tillgängligt för alla medborgare.
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§ 34 Övrig fråga/Svar på skrivelse från
pensionärsorganisationer
Liselotte Eriksson informerar om den svarsskrivelse som förvaltningen
har gjort på de inkomna skrivelserna från pensionärsorganisationerna
och även att kommunstyrelsens socialutskott har godkänt
svarsskrivelsen, enligt beslut 130808, § 120.
Skrivelse inklusive beslut från KsSu expedieras till de undertecknade av
skrivelsen.

§ 35 Övrig fråga/Anhörigstöd
Gunilla Persson efterfrågar hur anhörigstödet fungerar i kommunen.
Madeleine Bäckman svarar hur förvaltningen arbetar kring
anhörigstödet.

§ 36 Övrig fråga/ Förbygga brott mot äldre
Barbro Lönn informerar om en broschyr angående brott mot äldre, hur
man förebygger detta.

§ 37 Övrig fråga/Jourläkare
Barbro Lönn efterfrågar hur lätt det är för kommunens sjukskötorskor
att få tag i jourläkare sedan kommunen tog över hemsjukvården, om det
har blivit några förändringar.
Förvaltningen får i uppdrag att se över detta, och återkomma med svar i
november.

§ 38 Nästa sammanträde, KPRau och KPR
KPRau 24 oktober , kl 10.00
KPR 20 november, kl 15.00
______________
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