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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdag 25 maj, kl 13:15-15:15

Beslutande
Ledamöter

Ylva Ivarsson, ks, ordförande
Anna Rudman
Roland Mähl (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Olle Östlin (SPF)
Gunnar Gudmundsson (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Berit Johansson (SKPF)
Siv Jonsson (SKPF)

Övriga närvarande
Övriga
Monica Larsson

Justering
Justerare
Plats och tid

Kommunkontoret torsdag 2 juni

Justerade paragrafer

5-8

Sekreterare
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Kommunala Pensionärsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Ylva Ivarsson

Justerare

__________________________________________

Gunnar Gudmundsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Pensionärsrådet i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde den 9 februari 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 2 juni 2016 och tas ned den 22
juni 2016.

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

§5
Genomgång av föregående protokoll.
Ylva går igenom föregående protokoll.
På övriga frågor tog Roland Torvidsson upp att i Hudiksvall prioriterar man
snöskottning på gång- och cykelvägar först, är det något för vår kommun?
Ylva har frågat Mikael Jonsson och fått svaret att det gör man även i vår
kommun.
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Kommunala Pensionärsrådet

§6
Information från socialnämnden
Jan-Åke förhindrad att närvara på dagens möte så det finns ingen särskild
information från socialnämnden.
Roger Torvidsson har en fråga? Investeringsplan 2017-2018
utredningsuppdrag för att bygga framtida särskilt boende dnr 2015/00174.
Ylva läser igenom svaret från socialnämndens protokoll.
Gunnar Gudmundsson har lämnat in ett antal frågor bland annat om
befolknings- statistik, boenden och läkemedelsgenomgångar. Sekreteraren
läser igenom svaren. Frågorna och svaren skickas med protokollet.
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Kommunala Pensionärsrådet

§7
Information från kommunstyrelsen
Ylva och Anna informerar:
- Staten fördelat 25,6 miljoner för att underlätta flyktingmottagningen.
- Årsredovisning + 15 miljoner.
- Avsägelse av uppdrag som ledamot Inge Eriksson (SD), ny ledamot
Fredrik Eng (SD)
- Sagt ja till ansökan om tillstånd för vindpark, Hälsingeskogen max 83 st.
- Antagna lokala miljömål för kommunen.

- Flera investeringar, bland annat bibliotek, museet, sporthallen, omklädningsrum vid ÖN.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-25

6 (6)

Kommunala Pensionärsrådet

§8
Övriga frågor
Hur blir det med Folkets Hem? Roger Torvidsson informerar att PRO
ordnade med tio nya bord. Bord och stolar är nu i mycket dåligt skick.
Ylva tar med sig frågan.
Önskemål om hjärtstartare till samlingssalen på Sunnangården.
Sekreteraren informerar om maxtaxan som är på 1 772 kr i år. Hemsjukvård
och trygghetstelefon ingår i maxtaxan. Det finns fem olika nivåer beroende på
hur mycket hjälp man har där högsta nivån är maxtaxans tak 1 772 kr/månad.
Har man då en hög nivå räknar avgiftsprogrammet in hemsjukvården och
trygghetslarmet. Broschyr över olika avgifter inom omvårdnads- och
omsorgsenheten delas ut.
Uppföljning av det nya gruppboendet efterfrågas.
Roland Mähl frågar om man kan få läkemedelsgenomgångar ute i hemtjänsten
lika som de på särskilt boende.
Gunnar Gudmundsson lämnar synpunkter på kallelser och reglemente. Har
önskemål om en beredningsgrupp och att rådet ligger under kommunstyrelsen.
Vill ha mer information innan beslut tas. Frågan om beredningsgrupp har
diskuterats förut sekreteraren undersöker vad som bestämdes då
Roger Torvidsson vill veta vad som skrevs i namnlistan från Alfta inför beslut
om det nya boendet.
Tankar angående äldreboendet
Det planeras att det ska byggas ett nytt äldreboende i Ovankers kommun.
Så som jag ser det skulle en trivsam lösning vara att i stället dela upp det så
att ett äldreboende är placerat i Edsbyn medan ett äldreboende är placerat i Alfta.
Det skulle göra det mycket lättare för släkt och vänner att besöka den anhörige,
inte minst för de som inte har körkort.
Jag personligen skulle trivas bättre att bo på ett äldreboende vid min hemmaplan
då det är för mig en känd och säker miljö och jag misstänker att även det som
bor i äldreboende skulle hålla med mig.
Med vänlig hälsning
Urban Söderlind
Med tillhörande namnlistor på ca 750 namnunderskrifter.

