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

§ 31 Genomgång av protokoll
Genomgång av protokoll 2015-09-10, §§ 19-27

§ 32 Information pensionärsorganisationerna
PRO: ”Må bra”, en webbsändning från Västerås, med Carl-Jan
Granqvist, visas i teaterbiografen under eftermiddagen den 5 november.
SKPF: SPF: De har fått från sina medlemmar ett önskemål om att matgästerna
på Resedan vill ha sina luncher åter igen på faktura.

§ 33 Information från kommunen
Lena Bergman informerar om boendeutredningen som förvaltningen
gjort på uppdrag från kommunstyrelsens budgetberedning. Denna
utredning skickas med utskicket för dagens protokoll.
Lena Bergman informerar om förvaltningens fortsatta arbete med
Mönsterarbetsplats, ett projekt som fortgår under hösten, förlagd till
kommunens hemtjänst.

§ 34 Budget 2016
Lena Bergman informerar om förvaltningens arbete kring budget 2016.
Annika H-R informerar om budgetprognosen för 150930, att den visade
ett underskott. Utskottet har gett förvaltingen i uppdrag att se över
underskottet och komma med konsekvenser.
Förvaltningen bjuder in kommunala pensionärsrådet till en träff enbart
för information om budget 2016, den 18 november, mellan klockan 910.
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§ 35 Information om nya
förvaltningsorganisationen
Lena Bergman presenterar den nya förvaltningsorganisationen,
respektive områdesfördelning och ansvarig chef.

§ 36 Tillgänglighet
Trottoaren vid ”Pias skattkammare” är för hög och inte anpassad för
rullatorer och rullstolar. NVK har fått denna förfråga till sig.

§ 37 Linje 85
Är ett fortsatt problem att stiga ombord på bussen direkt från gatan, när
den inte stannar vid hållplats eller trottoar.
En arbetsgrupp bildas, för att diskutera fram olika förbättringar för linje
85, dessa förslag lämnas sedan vidare till kollektivtrafikgruppen.
Gruppen består av Gunnar Löfgren och Torsten Jansson.

§ 38 Björkängens kök
Ombyggnaden av Björkängens kök är framflyttat från runt jul 2015, till
vecka 5 2016.
- Matdistribution
Kan de ske på annat sätt, annan leverantör? Kostnader? En arbetsgrupp
skapas, Sven-Erik Persson, Inger Dovås och Torsten Jansson.

§ 39 Parkering vid Bubblan, Björkängen
Gunnar Löfgren efterfrågar flera parkeringsplatser, Lena Bergman tar
denna fråga med sig till NVK.
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§ 40 Förebyggande
- Halkskydd till pensionärer:
Hur gör Fagersta kommun med denna fråga, fått den via motion från
Kommunfullmäktige. Förvaltningen får i uppdrag att se över detta,
återkomma i februari 2016.
Kan förvaltningens fonder täcka kostnaden? Uppdrag till förvaltningen,
återkomma i februari med svar.
Pensionärsorganisationerna får i uppdrag att se över om de kan finna
några sponsorer/finansiärer till detta med gratis halkskydd till äldre.
- Hälsoveckan 2016:
Önskar uppföljning av Bättre Balans under 2016, Lena undersöker
saken.

§ 41 Kalendarium 2016
Kalendarium för det sammanslagna rådet för äldre och
funktionsnedsatta, RÄF
RÄF au, 15.00

RÄF, 15.00

21/1

11/2

7/4

28/4

25/8

15/9

27/10

17/11

§ 42 Övrig fråga
Gunnar Löfgren informerar om att asfalteringen snart är färdig vid
Sinnenas trädgård på Resedan. NVK har meddelat att förseningar har skett
pga byte av entreprenör.
______________
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