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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 22 september, kl 13:15-16:00

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Ylva Ivarsson, ks,
Siver Karlsson (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Olle Östlin (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Berit Johansson (SKPF)
Siv Jonsson (SKPF)

Övriga närvarande
Övriga
Ewa Eliasson-Ring
Monica Larsson

Anhörigstöd § 9
Sekreterare

Justering
Justerare

Roger Torvidsson

Plats och tid

Kommunkontoret onsdag 28 september

Justerade paragrafer

9-13
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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 22 september 2016.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 28 september 2016 och tas ned
den 18 oktober 2016.

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

§9
Information anhörigstöd Ewa Eliasson-Ring
Ewa började som anhörigstödjare första november 2015. Det finns två till
anhörigstödjare Lena Ståhl och Carina Nordqvist deras arbete riktar sig
mot äldreomsorgen, Ewa har hela socialförvaltningen.
Anhörigstödet har uppsökande verksamhet till alla som är 80 år och äldre.
Ska ge råd och stöd, fungerar som en länk mellan kommunens verksamheter, föreningar och andra organisationer. Ordnar anhörigträffar,
studiecirklar har även enskilda samtal. Avlösning i och utanför hemmet.
Informerar om en föreläsning den 26/10 med Nils Vest, läkare och Ella
Strömberg, tandhygienist.
Anhörigstödet har en lokal på Gyllengården (gamla dagverksamheten) som
kommer att ha öppet hus den 6 oktober, kl 14-18. Onsdagar är det dropp in,
en onsdag varje månad är det café mer riktat mot äldre.
Dagliga verksamheten som flyttat till Backa kommer att ha öppet hus
lördag den första oktober.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 10
Genomgång av föregående protokoll.
Jan-Åke går igenom föregående protokoll. Diskussioner kring Folkets Hem
som är till salu. På frågan om beredning till råden som varit upp till
diskussion förut så bestämdes det då att det inte skulle behövas eftersom
vi inte är så många. Hjärtstartare borde finnas på både Sunnangården och
Gyllengården.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 11
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar:


Reglementet är omgjort tagit med hemsjukvård och HVB-hem



Intregrationverksamheten flyttat från socialnämnden till kommunstyrelsen fr o m första september.



Socialnämnden lämnat över ärendet om byggande av demensboendet
för beredande av plats och beslut.



Man har länge arbetat med BBIC barnens behov i centrum det ser lika
ut i alla kommuner och blivit bra. Nu har socialstyrelsen bestämt att
den modellen ska användas i all verksamhet inom socialförvaltningen
IBIC individens behov i centrum.



Det har blivit fler placeringar av ungdomar än budgeterat, så detta är
något man äskat medel för kommande år.



Dagverksamheten som nu flyttat till Backa kommer att ha verksamhet
alla dagar i veckan.



Ett antal kameror kommer att hyras in på försök efter överenskommelse
med brukare.

Föreningarna går gemensamt ihop och protesterar mot avgiftshöjningar (ny
maxtaxa). Dan Hälsing delger exempel på att det inte går ihop utan försörjningsstöd.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 12
Information från kommunstyrelsen
Ylva informerar:


Då det kom fram att det inte flaggats på kommunhuset på nationaldagen den 6 juni så togs frågan upp. Kommunens officiella flaggstång är i Öjeparken.

 Revidering investeringsplan 2016-2020. Ombyggnad på Gyllengården
för brandskyddsåtgärder. Ljudplattor (akustikåtgärder) på Alfta skolan.

 Tekniska nämndens budget 2016-2018, kostnadsökningar och äskanden
har sökts för att säkerställa anläggningens tekniska standard och vaktmästeri under ishallens öppettid (forsparken), söndagsöppet på Alfta
simhall.

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa en
avgift på 15 kronor ex moms per tömning av enskild avloppsanläggning
för att täcka kommunens administrativa kostnader för verksamheten.

 Regionalt trafikförsörjningsprogram, turtätheten på linje 100.
 Enligt remiss ska varje kommun som inte lämnat över ansvaret för
färdtjänst och riksfärdtjänst ta fram egna trafikförsörjningsprogram
avseende detta.

 Revidering av VA-Investeringsplan 2016-2020. Omfördelning av redan
beviljade investeringsmedel till att läggas i projekt för den överföringsledning av dricksvattnet från Viksjöfors till Alfta som planeras. Samt
äskande om nya medel för en dagvattenledning i centrala Edsbyn.

 Risk för ammoniakläckage i Alfta ishall. Kommunstyrelsen ger
omgående igångsättningstillstånd med anledning av ärendets art.

 Kommunstyrelsen beslutar att hålla Öppet hus söndagen den 27
november där alla förvaltningar bemannar och har aktiviteter.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 13
Övriga frågor
Olle Östlin frågar efter information från tillgänglighetsrådet. Deras protokoll
finns på kommunens hemsida. Sökväg familj & omsorg, funktionsnedsättning,
tillgänglighetsrådet. Sökväg till pensionärsrådet är familj & omsorg, äldreomsorg, pensionärsrådet.
Balansera mera! Föreläsning om träning för seniorer och träningstips från
fysioterapeuter. Onsdag 5 oktober kl 13:00 på Edsbyns Hälsocentral.
På frågan om rutinerna kring beställning av matlådor svarar sekreteraren att
det går bra. Har frågat biståndshandläggarna över beslutsbiten kring
iordningsställande av maten och det var en ökning i början när det infördes
med leverans en gång/vecka men inte nu längre. Det är många som upplever
det positivt att man kan värma maten när man vill.
Nästa sammanträde torsdag 17/11.

