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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 12 oktober, kl 13:00-15:00

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Jenny Forsblom, ks
Roland Mähl, (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Gunnar Gudmundsson (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Berit Johansson (SKPF)

Övriga närvarande
Övriga
Urban Sundström
Monica Larsson

Verksamhetschef § 11
Sekreterare

Justering
Justerare

Roger Torvidsson

Plats och tid

Kommunkontoret onsdag 18 oktober

Justerade paragrafer

10-13
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Kommunala Pensionärsrådet

Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Dan Hälsing

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Pensionärsrådet i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde den 12 oktober 2017.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 18 oktober och tas ned den 9 november
2017.

………………………………………….
Monica Larsson
Kommunala pensionärsrådets sekreterare
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 10
Genomgång av föregående protokoll
Jan-Åke går igenom föregående protokoll. Förslaget till ändringar i de fonder
som finns på Gyllengården och Sunnangården går inte att genomföra. Det är
endast avkastningen inte kapitalet som kan användas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-12

4 (6)

Kommunala Pensionärsrådet

§ 11
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar:
•

från nämnden 21 juni. Var flera sekretessärenden samt ett
medborgarförslag, underlätta för personalen genom att utnyttja
modern teknik på Gyllengården.

•

från nämnden 23 augusti. Fick information från överförmyndarenheten
av Sofia Holm. Yttranden till JO och IVO. Beslut om styrkorten för
2018.

•

från nämnden 20 september. Överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg.

•

informerar om antal sökande (11st) och tillhandaläggning av tjänsten
som förvaltningschef, Anette Forsblom går i pension slutet på nästa
år.

•

Christian Olars tillförordnad IFO-chef till årsskiftet.

Jan-Åke informerar att förslaget att lägga ner ett gruppboende grundar sig på
besparingskrav. Föreningarna menar att man som remissorgan borde fått
information och kunna lämna synpunkter i ett tidigt skede inte läsa om det i
tidningen när det redan är klart.
Varför väljer man att lägga ner ett boende i Alfta istället för Edsbyn när det
finns fler lediga platser i Edsbyn?
Urban Sundström svarar att det beror på två saker, de tomma platserna i
Edsbyn är utspridda på flera boenden samt att det finns ett till uppdrag om
fler närboendeplatser i samband med de som ligger på andra sidan vägen i
Alfta.
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§ 12
Information från kommunstyrelsen
Jan-Åke informerar:
•

Information om HVB-verksamheten, ny chef Mostafa Al Husseiny

•

Revisionsrapport om arvoden – KPMG. Tidigare har rapport lämnats
en gång/år nu vid varje möte för att få ersättning vid förlorad
arbetsinkomst.

•

Information från arbetsförmedlingen, Mohamed Chabchoub.

•

Dataskydd EU beslut, jobbar tillsammans med Bollnäs.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 13
Övriga frågor
Dåligt ljud på kommunfullmäktige.
PRO informerar om en skrivelse som gjorts till tekniska nämnden där man
lämnar synpunkter på Folkets Hem.
Det framförs synpunkter på att hemtjänstbilarna är dåliga på att hålla hastighetsbegränsningar framförallt vid Hingsten.
Distriktsstyrelsen PRO har bifallit en motion ”förebyggande arbete för äldre
medborgare inom kommun”.
- att rekommendera PROs ledamöter i KPR att ställa krav på respektive
kommuns förebyggande arbete gällande fallolyckor, halkolyckor och
förbättrad fotvård för pensionärer
- att det förebyggande arbetet ska fastställas i en gemomförandeplan i kommunen
Diskussioner kring rådets roll som remissorgan. Jan-Åke tar med sig detta.
Nästa sammanträde 30 november kl 13:00.

