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DIREKT:0224-74 70 56

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

Minnesanteckningarna anmäls till
kommunstyrelsens ledningsutskott

MlNNESANTECKNINGAR

Kommunala Pensionärsrådet, [KPR] 2017-02-06, kl 13.00-15.00
Lokal: Burspråket, Rådhusgatan 4Ci Sala

Närvarande från kommunen / inbjudna föredragande:
Hanna Westman (SBA)
Bo Kihlström [S]
Hannele Owetz sekreterare
Lena Nyström, Vård och Omsorg
Lena Steffner, Plan & Utveckling

Närvarande från pensionärsorganisationerna:
Ordinarie ledamöter
Gunnar Larsson SPF Seniorerna Sala

Anita Bertilsson Möklinta PRO
Gunilla Albinsson Sala PRO

Kerstin Harring SKPF
Rigmor Agemalm Ranstaortens PRO

Gunilla Albinsson utses att justera dagens minnesanteckningar.

Genomgång av föregående minnesanteckningar 2016-11-07. Anteckningarna läggs till

handlingarna.

3. Information om Östra kvarteren
Lena Steffner informerar om planerna för Östra kvarteren samt visar film om hur det
kommer att se uti området. Området kommer att ha bostadsrätter, hyresrätter, en-
familjshus, familjehus med lägenheter.
Hon ger också KPR möjligheten atfllämna remissvar på.
KPR föreslår
-att det ska finnas en äldrevårdscentral, vilket redan finns i flera kommuner i
Västmanland
-att äldreboendet utformas så att man tillmötesgår olika behov som finns hos äldre

4. Tillgänglighetsprogrammet/Äldreprogrammet
Senaste förslaget till tillgänglighetsprogrammet delas ut till samtliga deltagare på
mötet för att alla ska ge möjlighet att läsa igenom till nästa möte. Äldreprogrammet
kommer att tas upp i Kommunstyrelsens ledningsutskott det 14 februari, sedan
vidare i Kommunstyrelsen och slutligen i Kommunfullmäktige.
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Arvoden
Frågan tas upp i äldreprogrammet.

Information om kommunfixare
Lena Nyström informerar om att kommunfixare är till för dem som är 75 år eller
äldre. Tjänsten finns för att förebygga olyckor, man kan till exempel få hjälp med att
skotta snö [gång från huset till brevlådan] sändning med mera. Kommunen får inte
konkurrera med företag som utför den typen av tjänster utan får bara utföra det som
är nödvändigt för att förbygga olyckor. Biståndshandläggare gör en bedömning. KPR
önskar att informationen sprids bättre till dem som kan komma i fråga till exempel
att biståndsbedömare delar ut broschyren. Den finns att hämta på medborgarkon-
toret men många äldre vet inte ens om att det finns möjlighet att få hjälp.

Information om väntjänsten. äldreomsorgen och helst vill man att båda ska ha
samma system för att alla ska ha information lättillgänglig. KPR önskar att kommunen
har en sammanhållen [T-strategi.

Information om IVO-undersökningen som gjordes i november
Lena Nyström informerar att IVO är tillsynsmyndighet för Vård och Omsorg. just i
denna undersökning var det bara personal som intervjuades. lVO beslutade att av-
sluta ärendet eftersom inga stora fel hittades däremot påpekades att man måste fort-
sätta med den skriftlig information och att den utvecklas. Idag är det två olika system
för hemtjänsten och

KPR-möten på olika platser i kommunen
Vi undersöker möjligheten att ha KPR-möten på olika ställen i kommunen under året.
Vi undersöker om vi kan ha aprilmötet på jakobsbergsgården. Andra förslag som kom
in var johannesbergsgatan 2, Ekebygården och Norrby Gård.

Ändrat mötesdatum för pensionärsorganisationernas förmöte inför KPR
Nästa förmöte för pensionärsorganisationerna är flyttat till den 14 mars
kl 14.00 på Kaplanen

Övrigt: Rutin för uppföljning av förslag som upp av KPR
Ordförande tar sig an frågan och lämnar förslag till nästa möte

Nästa möte
3 april kl 13.00-15:00, återkommer med plats när kallelsen skickas.

'annele Owetz
sekreterare

Hanna Westman

ordförande KPR
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