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KOM MUN MINNESANTECKNING
HANNELEOWETZ

DIREKT:0224-74 70 56

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

Minnesa nteckningarna anmäls till
kommunstyrelsens led ningsutskott

MINNESANTECKNINGAR

Kommunala Pensionärsrådet, (KPR) 2016-09-19, kl 13.00-15.00
Lokal: Burspråket, Rådhusgatan 4C

Närvarande från kommunen [inbjudna föredragande:
Hanna Westman [SBÃ]
Bo Kihlström (S)
Hannele Owetz sekreterare

Närvarande från pensionärsorganisationerna:
Ordinarie ledamöter
Gunnar Larsson SPF Seniorerna Sala

Gunilla Albinsson Sala PRO
Kerstin Harring SKPF
UllaBritt Ibohm Stortärna SPF

Gunilla Rotter Ranstaortens PRO
Tord Larsson Sala PRO

Ersättare
Rigmor Agemalm Ranstaortens PRO
Ing-Britt Andreé SPF Seniorerna Sala

1. Kerstin Harring utses att justera dagens minnesanteckningar.

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar 2016-05-04.

3. Länsträff 2016
Länsträffen flyttas till den 17 november. Inbjudan skickas till alla pensionärsråd i
Västmanlands kommuner samt landstinget och länsstyrelsen, max 3 deltagare
från varje. I Sala inbjuds samtliga ledamöter i pensionärsrådet. Hanna kollar om
landshövdingen i Västmanland kan delta.
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Kommunstyrelsens förvaltning
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Problem med trottoarer, snöskottning, brunnar m m

Det är besvärligt att ta sig fram med permobil/rullstol på trottoarer i innerstan
med på grund av ojämnheter vid brunnslock m m.
På landsbygden är det problem men skottning/plogning Vintertid, många gånger
kan större vägar vara plogade men inte de mindre som leder fram dit.
Problem med Stora torget för rörelsehindrade att ta sig fram till torghandlarna,
ett förslag är att handlarna skulle placerar på fiskartorget istället där det är asfal-
terat
Hanna tipsar om att ladda ner Sala kommun-appen, där kan man rapportera och
skicka bild direkt på sånt som man vill klaga på när det gäller liknande problem.

Äldreboendet idag
Hanna redovisade information om äldreomsorgen som hon hade fått av Lena Ny-
ström, chef på äldreomsorgen.

Fullt på korttidsboende - 3 väntar på plats

Växelvård - 5 väntar på plats

25 platser har återöppnats

30 väntar på särskilt boende - 5 lediga platser

Björkgården - 7nya platser blir tillgängliga

LSS-boende utökas med 2 nya boenden

Hemtjänst, problem med matinhandling
Hemtjänsten kunskap är låg vad gäller mat till exempelvis diabetiker, fel mat in-
handlas och pensionärsrådet önskar att personalen får mer utbildning om kosten.

Den 27-28 september kommer [V0 [Inspektionen för vård och omsorg] att göra
inspektion på äldreomsorgen i Sala, pensionärsrådet önskar se redovisningen ef-
ter inspektionen.

Nästa möte
Nästa möte 2016-11-07, Burspråket, Rådhusgatan 4 C
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