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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum B, torsdag 30 november, kl 13:00-15:00

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Ylva Ivarsson, ks
Anna Rudman, ks
Roland Mähl, (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Olle Östlin (PRO)
Olov Drebäck, demensförbundet

Övriga närvarande
Övriga
Ewa Eliasson Ring
Monica Larsson

Anhörigsamordnare § 14
Sekreterare

Justering
Justerare

Roger Torvidsson

Plats och tid

Kommunkontoret torsdag 7 december

Justerade paragrafer

14-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-30

2 (8)

Kommunala Pensionärsrådet

Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Roger Torvidsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Pensionärsrådet i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde den 30 november 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 7 december och tas ned den 28
december 2017.

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

§ 14
Information Ewa Eliasson Ring anhörigsamordnare
Anhörigstödets lokaler invigdes oktober 2016 på Gyllengården. Ewa har två
kollegor Carina Nordqvist och Lena Stål.
Ewa delar ut broschyr och informerar om vårens aktiviteter. Två föreläsningar Niels West distriktsläkare informerar om demenssjukdomar
torsdag den 15 februari, kl 17:30-19:30. Hillevi Brändt seniorambassadör för
riksförbundet (H)järnkoll, berättar om egna erfarenheter, återhämtning och
bemötande vid psykisk ohälsa, torsdag 12 april kl 18:00-20:00. Båda föreläsningarna är i samlingssalen på Sunnangården.
Anhörigstödet erbjuder även:
- Drop in i anhörigstödets lokal, Gyllengården onsdagar kl 10:00-12:00 och
13:00-15:30.
- Mjukgymnastik på onsdagar kl 10:00, 20 minuters program med lätta
övningar. Avslutar med kort avslappning. Fika 10 kr.
- Drop in i Alfta Sunnangårdens reception sista tisdagen varje månad januarimaj mellan kl 13:00-16:00.
- Kom och besök vår visningsmiljö av olika hjälpmedel, öppet onsdagar
under drop in eller efter överenskommelse.
- Välkommen att ringa oss vardagar mellan kl 8:00-16:00.
Anhörigsamordnare tfn 571 01 eller anhörigstödjarna tfn 073-085 70 09.
e-post: anhorigstodetm@ovanaker.se
Besöksadress: Gyllengården, Gyllenvägen 26, Edsbyn
Hemsida: www.ovanaker.se/anhorigstod
Olov Drebäck tar upp en tidigare fråga om ett kommunalt anhörigråd.
Diskussioner kring detta, behövs det ett till råd. Ewa tar med sig detta.
Jan-Åke informerar om ett medborgarförslag ”Ymsenahanna mässa” som
fanns tidigare. Detta är skickat till Ulla-Marie Nilsson för kontakt med
föreningar.
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§ 15
Information öppna jämförelser
Kristin Eriksson informerar om äldreomsorgens brukarundersökning 2017.
Materialet skickas på e-post till ledamöterna.
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§ 16
Genomgång av föregående protokoll
Jan-Åke går igenom föregående protokoll.
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§ 17
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar:


Om ny förvaltningschef, Marita Lindsmyr har erbjudits tjänsten och
tackat ja. Tillförordnad förvaltningschef Urban Sundström har sagt
ifrån sig detta fr o m 1 december. Kommunchef Christer Engström
blir tillförordnad tills Marita finns på plats.



Förslag på ny verksamhetschef IFO finns, nuvarande tillförordnad
Christian Olars går på barnledighet fr o m 1 januari. Blir även en
ändring till tre enhetschefer under verksamhetschef IFO har tidigare
varit en enhetschef på öppenvården blir nu två till .



Om ett medborgarförslag gällande utnyttja modern teknik i form av
telferskenor i taket, så kallad tak lyft på Gyllengårdens korttidsboende.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 18
Information från kommunstyrelsen
Ylva informerar:


Beslut om oförändrad skattesats för 2018



Beslut om ny avfallstaxa. Huvudsyftet med den nya taxan är att
möjliggöra för insamling av matavfall med hjälp av ett till kärl, ofta
kallad ”brun tunna”.



Ny policy om inomhusklimat har tagits.
21 grader i bebodda lägenheter, 2 grader lägre på natten
22 grader i servicehus
20 grader i större lokaler



Om infartsskyltar det finns i dagsläget sammanlagt 10 infartsskyltar
med karta samt turistisk information utplacerade i kommunen.
Samtliga skyltar har stora renoveringsbehov och behöver tas bort.
Flera av skyltarna är också felplacerade enligt Trafikverkets regler.
Nya skyltar kommer tas fram och placeras vid delvis nya platser i
kommunen.
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§ 19
Övriga frågor
Dan Hälsing tar upp över pensionärernas ekonomiska situation. Blir en liten
pensionsökning samt en liten sänkning på skatten nästa år men detta äts upp
av höjda hyror. Detta är något som återkommer varje år.
Olov Drebäck undrar om det finns någon tidsplan på avvecklingen av det
särskilda boendet på Lärkan/Svalan. Jan-Åke svarar att man ska vända sig till
enhetschef Lena Lindqvist. Tar upp oron över detta med Urban Sundström.
Påtalas att det är fullt med gamla grejor på kajen vid gamla station i Alfta
samt trafiksäkerheten vid infarten till Alfta. Jan-Åke tar med sig detta.

