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

§ 13 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2014-02-12, §§ 1-11

§ 14 Färdtjänst
Ann-Christine Rask informerar om att upphandling pågår, kommunen
inväntar anbud.

§ 15 Dagrehab
Ann-Christine Rask informerar det fortsatta arbetet kring
hemsjukvård/hemrehab och de sociala mötesplatserna inom
socialförvaltningen.
Vid nästkommande KsSu kommer Ann-Christine Rask att informera om
den webbaserade informations/forum ”GAPET”, en sida för anhöriga.
Även att avlösareservice skall kunna erbjudas av förvaltningen, via
biståndsbedömt beslut. De första tio timmarna/månad är avgiftsfria och
därefter kommer det att kosta som en hemtjänsttimme, beroende på den
enskildes betalningsförmåga/avgiftsutrymme. Denna tjänst utförs av två
personal ur hemtjänstgruppen, med utbildning i lösningsfokuserat
arbetssätt.
Åsa Eriksson informerar om att biblioteket erbjuder kurser hur man
använder sig av internet och e-post. Eva - Lena Silva är kontaktpersonen
angående detta.

§ 16 TV-utbudet via NVK
Ann-Christine meddelar att via Harold Nilsson kommer det att ske en ny
utredning.
KPR ger förvaltningen i uppdrag att se över om TV-utbudet enbart kan
utökas i de samlingslokaler som Björkängen har.
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§ 17 Frisör/fotvård- Björkängen
Ann-Christine Rask informerar om att när de ordinarie lokalerna rustas,
kommer tillfälliga lokaler istället att erbjudas, för att kunna fortsätta ge
möjlighet till frisör och fotvård.

§ 18 Budget- påverkan av mål och ramar.
KPR vill vara mer delaktiga i budgetarbetet gällande
äldreomsorgsverksamheten. Ann-Christine Rask ger förslaget till KPR att
inkomma med synpunkter och förslag till i september, då ramarna för
nästkommande år bör vara klara. Då kan förvaltningen ta del av detta
och ha det med i det fortsatta budgetarbetet under hösten.
Åsa Eriksson informerar om budgetberedningen för år 2015 som var
den 24 mars.

§ 19 Varm mat ut till enskilda brukare
Ann-Christine Rask informerar om att det för tillfället inte kan erbjudas
leverans av varm mat till enskilda i ordinärt boende, men frågan finns
med i det pågående kostprojektet.

§ 20 Övrig fråga
Ann-Christine Rask informerar om inspirationsdag vid
Hjälpmedelscentrum, Västerås den 15 maj.

§ 21 Övrig fråga
Nästkommande KPR, 3 september 2014.
______________
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