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KOMMUN MINNESANTECKNING

HANNELEOWETZ
DIREKT:0224-74 70 56

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

Minnesanteckningarna anmäls till

kommunstyrelsens Iedningsutskott

MINN ESANTECKNlNGAR

Kommunala Pensionärsrådet, (KPR) 2017-04-03, kl 13.00-15.00
Lokal: Jakobsbergsgården

Närvarande från kommunen/inbjudna föredragande:
HannaWestman[SBÄ]
Bo Kihlström (S)
Hannele Owetz, sekreterare
Lena Steffner, Plan 8aUtveckling

Närvarande från pensionärsorganisationerna:
Ordinarie ledamöter
Gunnar Larsson SPF Seniorerna Sala
Agneta Selling Stortärna SPF
Gunilla Albinsson Sala PRO
Kerstin Harring SKPF
Gunilla Rotter Ranstaortens PRO
[ng-Britt Andreé Spf Seniorerna Sala
Ann-Marie Smeds Västerfärnebo PRO

3.

4.

Gunilla Rotter utses att justera dagens minnesanteckningar.

Genomgång av föregående minnesanteckningar 2017-02-06. Anteckningarna läggs till
handlingarna.

Information från Vård och Omsorg
LenaNyströmkan inte delta i mötet menhar lämnat skriftligt svarpå fråganomvilka
som är enhetschefer inom Vård och omsorg, vad bemanningsmiljarden använts till
samt lämnat en broschyr om äldre med diabetes. Materialet delas ut till deltagarna.
Ytterligare frågor uppkommer som ordförande för vidare.

Information om Östra kvarteren
LenaSteffnerinformerar att inom 18 månadermåstebyggstartskeför Löparen6,
äldreboende.

Kommunen önskar många byggherrar för Östra kvarteren. Lägenheter ska kunna an-
passasefter behov och det ska inte bara vara seniorboende utan boende för alla.

Lena kommer att lämna typritningar och markanvisningar till sekreterare för utskick
till KPR.
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Information om kameraövervakning
Frågan tas upp på nästa möte då Tommy Jansson, stfsäkerhetschef, kan delta.

Information om äldreplanen
Inget beslut har tagits ännu, KPR känner frustration av att inget händer i frågan som
vi arbetat med sedan två år tillbaka. Efter förra rådet har KPR har utgått från att
ärendet skulle tas upp den 14 februari 2017 men än en gång sköts frågan upp. KPR
vill att Carola Gunnarsson deltar på nästa möte för att uppdatera rådet på vad som
händer i frågan.

Kultur för äldre
Kommunen har beslutat att ge bidrag för lärarna i Rockkören.

Träffpunkten finns på Kaplanen och vänder sig till alla.

KPR önskar större utbud till exempel med att kommunen ordnar bussar till Västerås
för större kulturevenemang.

Pensionärsorganisationernas förmöten inför KPR

Kl 14.00,
28 augusti 2017
23 oktober 2017

Övrigt:
Rutin för uppföljning av förslag som lämnas av KPR
Ordförandes förslag är att ordförande sätter ihop en handlingsplan där vi lägger in
alla frågor som rådet vill bevaka, där rådet kan följa när frågan var uppe sist samt vil-
ken information som delgivits och när mer information kan förväntas komma. Hand-
lingsplanen ska tas fram till nästa möte.

Punkter som KPR vil! ta upp på nästa möte

KPR vill veta hur investeringsstödet använts

KPR har önskemål om att Lindgården ska bli ett trygghetsboende

Nästa möte
2017-09-11 kl 13:00-15:00 [ev Norrby Bygdegård)

Hanna Westman

ordförande KPR

(gir: ai,-
Gumlla Rotter
justerare

h'

annele Owetz h
sekreterare


