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

§ 20 Genomgång av protokoll
Genomgång av protokoll 2015-04-09, §§ 7-18

§ 21 Yttrande reglemente; RÄF
Förvaltningen har ett förslag på nytt reglemente till det sammanslagna
rådet, RÄF, Rådet för äldre och funktionsnedsatta.
Kommunala pensionärsrådet vill endast tillägga i reglementet att
protokollen ska publiceras på kommunens hemsida.

§ 22 Rapporter
Lena Bergman informerar om ”Bättre balans” en nationell kampanjvecka
som genom förs med aktivitet i Norberg den 29 september, där
arbetsterapeut/fysioterapeut från kommunen ska informera om Goda
vanor för en friskare och säkrare vardag.
Ny områdeschef har tillträdit från den 1 september, Anna Frisk
Gustafsson. Har ansvar för Granbacken, Boberg och natten på
Björkängen.
Statliga medel har kommit till kommunen för att stärka upp
personalstyrkan inom äldreomsorgen, under september till december.
Ge de äldre lite ”guldkant”.
Kent Persson informerar om socialförvaltningens budget ram för 2016.
Liselotte Eriksson informerar om den extra miljon som tillkommit
budget 2016, ska täcka en del av placeringar och försörjningsstöd.
Delårsbudgeten ska presenteras för socialutskottet nu i september, den
15.
Information om ”Mönsterarbetsplats”, ett projekt som är förlagt till
hemtjänsten. Två projektanställda ska se över schema, minska antalet
delade turer, och eventuella önskemål om högre tjänstgöringsgrad.
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§ 23 Information från pensionärsorganisationerna
PRO, diskussioner runt
- Hemtjänsten och tidsmätning
- Saknaden av ”Norbergaren”, att 85:an inte kan ersätta den på
sammavis.
SKPF, diskussion runt:
- Hemtjänsten
- Matlådor till äldre
- 85:an som ersätter ”Norbergaren”

§ 24 Sinnenas trädgård
Gunnar Löfgren informerar om att det är uppgrävt runt Sinnenas trädgård,
Resedans område. Svårt för de äldre/funktionsnedsatta att ta sig fram,
sett ut så hela sommaren. Han för en dialog med NVK.

§ 25 Öppettider Resedans matsal
Gunnar Löfgren efterfrågar om det kan utökas öppettider i matsalen,
finns de äldre som gärna vill ta en kopp kaffe på eftermiddagen. Det
räcker inte med Café Resedan som är på måndags eftermiddagarna.
Förvaltningen kan inte lova längre öppettider, men ska undersöka saken
om det kan finnas eventuellt kaffe utanför matsalen på eftermiddagen,
som de äldre kan köpa till en liten kostnad.

§ 26 Betalning av luncher i Resedans matsal
Gunnar Löfgren informerar att enbart kontant betalning fungerar i
matsalen Resedan, och att fakturering inte är aktuell längre. Ett
bekymmer för de äldre, att ta sig ner till en bankomat för att ta ut en
större summa pengar för att betala för ett kupongkort. Som förslag har
de autogiro eller en kortläsare.
Lena Bergman svarar med att de undersöker detta med kortläsare, men
att även Björkängen behöver en sådan. Avvaktar tills ombyggnaderna är
klara med nya köket.
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§ 27 Björkängens kök
Tuula Svedberg presenterar sig som den nya kostchefen och hennes
arbete med kostorganisationen för socialförvaltningen och barnutbildningsförvaltningen.
Ombyggnaden av Björkängens kök beräknas vara klar i slutet av
november.

§ 28 Hemtjänsten
Gunnar Löfgren efterfrågar hur det är med hemtjänsten, är personalen
mer sjukskriva där och är vården individanpassad.
Liselotte Eriksson svarar att en genomlysning av hemtjänsten pågår med
att se över omvårdnadstyngden som beräknas vara klar under året.,

§ 29 Övrig fråga
Kommunala pensionärsrådet kommer att sammanträda även i november,
det nya RÄF, rådet för äldre och funktionsnedsatta kommer att bli verksamma
från 1 januari 2016.
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