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§ 1 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Gunnar Löfgren-

§ 2 Genomgång av protokoll
Genomgång av protokoll 2014-11-19, §§

§ 3 Modernare buss på linje 85?
Nivåreglaget verkar inte fungera på den nuvarande bussen. PRO har
provåkt denna buss upp till Kallmora udde. Enligt dem går de bra att ta
sig in på bussen med rullator när den står vid en hållplats, men inte om
man ska kliva på direkt nerifrån gatan och upp på bussen.
Kent Persson tar med sig denna fråga till infarstrukturgruppen.

§ 4 Reglementet för KPR
Lena Bergman informerar om att rådet vill vara mer delaktiga vid
planeringen av förvaltningens budget.
Liselotte Eriksson svarar att förvaltningen har informerat rådet
kontinuerligt inför budgetarbetet vid flera tillfällen och gett rådet
möjlighet att lämna in förslag till förvaltningen.

§ 5 Information äldreomsorg
Liselotte och Renée informerar om arbetet kring budget 2016 och
budgetberedningen den 23 mars.
Liselotte informerar om att till budgetberedningen i augusti ska det
finnas två utredningar klara, särskilt boende för äldre och LSS-boende.
Gunilla Persson efterfrågar hur det ser ut med sommarvikarier nu inför
sommaren. Lena svarar med att ansökningar har inkommit och
förvaltningen har startat genomgången av dessa.
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§ 6 Ombyggnation av köket på Björkängen
Liselotte Eriksson informerar om att Astrid Höglund är projekt anställd
till 31 mars och att ny kostchef är färdigrekryterad, Tuula Svedberg. Hon
började sin anställning 16 februari. Denna tjänst delas mellan
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Lena B informerar om att under ombyggnationen av köket kan
förvaltningen inte tillhanda hålla luncher till de äldre som är matgäster
utifrån ordinärt boende, som skulle vilja äta i en lämplig lokal på
Björkängen.
Lena säger att det förvaltningen kan erbjuda är matdistribution via
biståndsbedömarna eller att man tar sig till Resedans matsal.
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