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HANNELEOWETZ
DIREKT:0224-74 70 56

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

Minnesanteckningarna anmäls till

kommunstyrelsens Iedningsutskott

MINNESANTECKNINGAR

Kommunala Pensionärsrådet, (KPR) 2017-09-11, kl 13.00-15.00
Lokal: Rådhusgatan 4C,Burspråket

Närvarande från kommunen/inbjudna föredragande:
HannaWestman(SBÄD
Hannele Owetz, sekreterare
Tommy jansson, Räddningstjänsten

Närvarande från pensionärsorganisationerna:
Ordinarie ledamöter
Anita Bertilsson
Agneta Selling
Gunilla Albinsson
Kerstin Harring

Gunilla Rotter
Ing-Britt Andreé
Ann-Marie Smeds

Möklinta PRO
Stortärna SPF
Sala PRO
SKPF
Ranstaortens PRO
SpfSeniorerna Sala
Västerfärnebo PRO

Information om kameraövervakning
Tommy jansson informerar om vad som gäller vid kameraövervakning och att tolkning-
arna av lagen skiljer sig i olika delar av landet. Tillstånd krävs för kommunen vad gäller
övervakningskamera på allmän plats.
Den 26 september kl 19.00 anordnas en trygghetsvandring som hålls av polis och rädd-
ningstjänst med start från Täljstenen. Allmänheten är inbjuden.

1. Kerstin Harring utses att justera dagens minnesanteckningar.

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar 2017-04-03. Anteckningarna läggs till
handlingarna.

3. Budget
Hanna Westman informerar om att budgeten är under arbete och att inget ännu är
fastställt, mer information kommer senare.

4. Rutiner och arbetsuppgifter för KPR
Hanna informerar och lämnar mtrl för uppföljning till nästa möte

5. Dygnskostnader för vård- och omsorgsboende
Ãrskostnad för en plats på särskild boende i Sala är 710.000:- [snittet i Sverige är
816.000:-.]
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Arvoden för KPR

Kommunen kommer att tillsätta en parlamentarisk förtroendegrupp ska vara klara
med vad som ska gälla innan valet.

En redovisning vid varje möte om särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst
samt klinikfärdiga i Sala
För närvarande står 21 personer i kö för särskilt boende.
ingen kö till korttidsboende.
Aldrig kö till hemtjänst utan verkställer inom tre dagar.
Frågan om trygghetsboende ligger inte inom vård- och omsorg utan om utan om
någon vill bygga eller hyra ut bostäder.

Lindgården trygghetsboende?
Det blir inget trygghetsboende i kommunal förvaltning, men kan eventuellt drivas
privat, men inget för närvarade.

Ransta äldreboende?
Ett privat företag är i kontakt med kommunen angående trygghetsboende i Ransta.

Ärende från förra mötet, Carola Gunnarsson -äldreplanen
Overgripande mål ska vara klart innan november.
Carola kommer att delta för att ge mera information nästa KPR-Inöte.

Rutiner gällande förslag lämnade av KPR
Hanna delar ut en plan för uppföljning av ärenden där KPR kan göra uppföljning av
vad som hänt, vid varje möte.

12. Ärenden att ta upp vid nästa möte

13.

—information från MAS

-Information från socialchefen

-Mer information om Östra kvarteren

-Information om nya lasarettet

Nästa möte
2017-10-26, kl 13:00-15:00 i GustafAdolfsalen i rådhuset (mötet den 9 okt flyttat).

annele Owetz

sekreterare
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Hanna Westman

ordförande KPR
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Kerstin Harring
justerare


