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

§ 40 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2013-08-14, §§ 29-38

§ 41 Besök av ordförande KsSu
Lennart Skansfors, besöker KPRs sammanträde. Han ber rådet om hjälp
att skapa en positiv anda inom rådet. Han vill även skapa ett bättre
diskussionsforum mellan förvaltningen och pensionärsrådet.
Förvaltningen skall kunna ta både ris och ros, men inte enbart ris.
Informerar även om förvaltningens goda arbete inom äldreomsorgen.

§ 42 Hemrehab/dagrehab
Jan Berg, PRO efterfrågar om hur hemrehab fungerar sen dagrehab
upphörde. Liselotte Eriksson svarar med att hemrehab fungerar väl och
att de sociala mötesplatserna har utökat sina öppettider, både på Resedan
och Björkängen.
Information med öppettider skickas med vid utskick av justerat
protokoll.

§ 43 SÄBO
Liselotte Eriksson informerar hur läget ser ut med antalet lediga platser
på säbo. För närvarande en viss kö, men korttidsboende och hemtjänst
finns att tillgå i väntan på plats.
Inom säbo finns det 76 platser, 20 av dem på Granbacken och de
resterande på Björkängen och även 11-12 platser på korttidsboende,
Öjersbogården.
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§ 44 Hemtjänst
Liselotte Eriksson informerar om att för att ha rätt till hemtjänst görs en
utredning av biståndsbedömare som därefter tar beslut, insatserna betalas
efter utförd tid.
Cirka 7000 hemtjänstbesök per månad under dygnets alla 24 timmar.
Liselotte informerar om att ”nyckelgömmorna” fungerar väl,
förvaltningen har 40 stycken på prov, både boende i lägenhet och villa.
Under våren 2014 skall förvaltningen ut på upphandling av dessa, fram
till dess har vi kvar ”provgömmorna”.

§ 45 Kostprojektet
Lena Bergman informerar om att förvaltningen anställt en projektledare
för att se över socialförvaltningens och barn- och utbildnings
kostorganisationer.

§ 46 Norbergarens framtid
Åsa Eriksson informerar om att avtalet mellan kommunen och
Petterssons Buss går ut sista juni 2014. Från 1 juli ska VLs busstur från
Kärrgruvan gå via Rönningtorpsvägen och in på Skallbergsområdet.
Vissa justeringar har gjort, turen har anpassats för att passa de äldre. Allt
detta har gjorts efter det öppna mötet mellan medborgare, kommun och
kollektivtrafikgruppen tidigare i mitten av juni, nu i år.

§ 47 Kalendarium 2014
KPR au 10.00
22 januari
12 april
13 augusti
15 oktober
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§ 48 Jourläkare
Lena Bergman svara Barbro Lönn från det föregående sammanträdet
angående hur kontakten mellan kommunens SSK och jourläkare är. Hon
informerar om att SSK har inga som helst svårigheter med att få tag i
läkare, att vid behov finns de enkelt att tillgå.

§ 49 Matdistribution
Barbro Lönn PRO efterfrågar om de lokala restaurangerna någonsin har
blivit tillfrågade att ordna med matlådor till de äldre.
Inga-Stina Hesselius svara med att de har det, men ingen av dessa har
tagit åt sig att vara villig att leverera matlådor till de äldre.
Åsa Eriksson informerar om att det inte är så lätt för restaurangerna att
tillgodose de äldre behov, av specialkost men även av rätt få
näringsinnehåll som passar de äldre.
______________
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