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

§ 23 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av protokoll 2014-04-02, §§ 12-21

§ 24 Information angående budget
Liselotte Eriksson och Renée Lööv informerar om budgetberedningen,
delårsbokslutet och budget 2015.
Åsa Eriksson informerar om den demografiska modellen, där ser man
över antalet unga och äldre ur befolkningssynpunkt. I och med att
antalet barn i kommunen har minskat och antalet äldre har ökat, så
minskar barn- och utbildningsbudgetram, medan socialförvaltningens
budgetram utökas.
Barbro Lönn påtalar att de tycker att dagrehab fyllde en bra funktion.

§ 25 Har kostnaderna för korttids för äldre ökat
pga nedläggningen av dagrehab?
Lena Bergman informerar att det är de korta vårdtiderna inom
landstinget som gör det ökande trycket för korttidsplatser, och att
platserna har utökats i perioder, från åtta upp till tolvplatser. Den höjda
kostnaden beror inte på nedläggningen av dagrehab.

§ 26 Priser, Västmanlands lokaltrafik
Åsa Eriksson informerar att biljettpriset är 39 kronor och att biljetten
gäller i två timmar, för tur och retur. Vid vidare frågor om biljetter och
tidtabeller får den enskilde vända sig direkt till lokaltrafiken.

§ 27 Betalning av hemtjänst vid sjukhusvistelse
Cecilia Eriksson informerar om hur kommunen hanterar detta med
hemtjänstavgiften vid frånvaro, tex sjukhusvistelse.
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§ 28 Trygghetsboende, möjligheten att gå
inomhus till matsalen
Lena Bergman informerar om kommunens avtal med SBO och har haft
möte med NVK. Enligt NVK kan man inte bygga en loftgång, både ur
den enskildes och ur snöröjningens perspektiv.

§ 29 Mat från Resedans matsal
Lena Berman informerar om att det i nuläget inte går att leverera
matlådor ut till de enskilda, i ordinärt boende runt Resedan.

§ 30 Övrig fråga
Gunilla Persson har en fråga angående de elektroniska portkoderna vid
trygghetsboendet, om de äldre känner att de kan hantera detta, med att
låsa upp porten via sin vanliga telefon.
Förvaltningen svarar med att de inte har hört något om detta, om det är
någon av de enskilda som känner sig osäkra på hur man gör med
portlåset.

§ 31 KPR mandatperiod
Nya ledamöter väljs före 1 november i de enskilda
pensionärsorganisationerna, dessa förslag lämnas till
kommunfullmäktige. De nya ledamöterna tillträder från 1 januari 2015.

§ 32 Övrig fråga
Hillevi Bygge efterfrågar hur arbetet fortskrider vad det gäller
kostprojektet.
Lena svarar med att Astrid Höglund är anställd igen från första
september till sista december i år. Hon ska vara behjälplig när det gäller
planeringen av ombyggnationen i Björkängens kök och även i rekrytering
av kostchef.

§ 33 Nästa möte
Au 15 oktober 2014
KPR 5 november 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(4)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-03

§ 34 Övrig fråga
Jan Bergh frågar hur förvaltningen löser detta med den höga värme som
blir inomhus på Björkängen, under en het sommar. Kylanläggning eller
liknande? Lena svarar med att det är NVK som sköter lokalerna.
Förvaltningen tar frågan med sig.

§ 35 Övrig fråga
Jan Bergh efterfrågar om antalet korttidsplatser ska utökas.
Lena Bergman svarar med att det i nuläget är åtta platser, men
förvaltningen utökar korttids med fyra platser vid behov.
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