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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum C, tisdagen 24 mars kl 13:15-16:15

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Roland Mähl (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Ulf Jonsson (SPF)
Olle Östlin (SPF)
Berit Johansson (SKPF)
Siv Jonsson (SKPF)

Övriga närvarande
Övriga
Ulla-Marie Nilsson
Monica Larsson

Folkhälsosamordnare §1
Sekreterare

Justering
Justerare

Ulf Jonsson

Plats och tid

Kommunkontoret måndag 30 mars

Justerade paragrafer

1-5
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Kommunala Pensionärsrådet
Underskrifter

Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Ulf Jonsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Pensionärsrådet i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde den 24 mars 2015.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 30 mars 2015 och tas ned den 20
april 2015.

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

§1
Information trygghetsvandring Ulla-Marie Nilsson
Ulla-Marie informerar att olika trygghetsmätningar har gjorts med både
unga, vuxna och äldre. Finns några saker som sticker ut. Något som
utmärker Ovanåker är att vi har väldigt positiva siffror på att vi känner oss
trygga.
Ulf Jonsson berättar att han var med 2008 när man cyklade runt och gjorde
en trygghetsvandring.
Vi tittar på kartor över både Alfta och Edsbyn och påpekar några saker
som Ulla-Marie och Jan-Åke tar med sig:
- Problem med parkering vid pizzeria Maxim dålig sikt när man ska ut på
långgatan, ev parkeringsförbud.
- Trafikanter från för detta kurhemmet som går över riksväg 50 i stället för
gångvägen.
- Vid brandstation (Alfta) åker man skoter rätt upp på vägen.
- Cykelvägar där asfalten är uppriven och man lagt grovt grus (Oldanielsområdet, Alfta).
- Stoppförbudsskylt Långgatan (centrumhuset) flyttas mer mot Gamla
Faluvägen (Edsbyn)
- Från Lillboskolan upp över järnvägen mot industriområdet, går mycket
tung trafik. Mer upplyst för barn som ska till och från skolan.
- I samband med bandy – dåligt underhåll på körbanan vid broarna. – dålig
plogning efter storvägen 301 från arenan till Roteberg.
Ulla-Marie uppmanar alla som har olika kontakter ute i föreningarna att
höra av sig om det finns fler saker som bör uppmärksammas.
Informerar vidare att:
- det kommer en reflexkampanj till hösten.
-”buskörningen” jobbar man med tillsammans med polisen.
- föräldravandringslistor på gång.
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Kommunala Pensionärsrådet

§2
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Jan-Åke går igenom föregående mötesprotokoll.
Blev en kompromiss på fler asylplatser för ensamkommande barn till sju
platser.
Roger Torvidsson vill tacka Yoomi Renström för mötet med sjukresebussarna. Jan-Åke tar med sig detta.
På frågan om nyckelfria lås svarar Jan-Åke att det fungerar som vanligt för
de som har nyckel, kan visas på nästa möte.
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Kommunala Pensionärsrådet

§3
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar:
- om kalla matlådor.
- om bokslutet, ett litet underskott. Det blev mycket personalkostnader
omkring storhelgerna.
- om en kampanj ”Framtiden är din! Och din framtid är vår framtid”. Finns
ambassadörer ute och informerar om olika yrken inom socialförvaltningen.
- finns två personer med beslut om särskilt boende och för närvarande en
ledig plats.
Roger Torvidsson undrar över rapportering ej verkställda beslut, vad det är?
Jan-Åke svarar att nämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/LSS till IVO, kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Nu senaste nämnden var det ett beslut på kontaktfamilj som inte
verkställts inom skälig tid.
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Kommunala Pensionärsrådet

§4
Information kommunstyrelsen
Råden har fått nya representanter från kommunstyrelsen. Ylva Ivarsson (S)
och Anna Rudman (C) dessa hade förhinder idag. Ersättare Åsa Söder (S) är
med på dagens möte.
Jan-Åke och Åsa informerar:
- om nya förskolan som byggs.
- om utredning av framtida boende. Har tittat lite från Umeå, där man bygger
ett boende per år i fem år.
- om ett arbete som pågår med att sälja lokaler som inte används.
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Kommunala Pensionärsrådet

§5
Övriga frågor
Ulf Jonsson undrar hur det blir med plattan som är kvar efter rivningen av
vägverkets lokal (bredvid Lulles).
Siv Jonsson vill att det undersöks över post som skickas med postmästaren.
Berit fick sin kallelse en vecka innan Siv fick sin, samt post från Aleris kom
en vecka för sent. Sekreteraren tar upp detta med Christer Andersson.
Mats Ivarsson har med sig tre frågor från SPF Alfta
- Trärötter växer upp ur asfalten vid 13-15 på Sunnangården det är stor risk
att falla.
- Svårt med parkeringar runt Sunnangården.
- Ökat pris på fika 5 kr till 10 kr på dag café och från 0 kr till 10 kr på
dagverksamheten blir stor förändring för många pensionärer som kanske
inte har råd med denna guldkant. Det är viktigt att få träffas och inte sitta
ensam.
Olle Östlin påtalar att det är besvärligt vintertid att skjutsa rullstolar under
övergången till matsalen.
Roger Torvidsson vill ha svar på ”Fixar Malte”.
Dessa frågor följs upp till nästa möte.
Roland Mähl frågar hur det är när man inte klarar sig själv och kommer hem
från sjukhus. Jan-Åke svarar finns inga mellanvårdsavdelningar, man arbetar
med säker hemgång. Räcker inte hemtjänstinsatsen kan korttids beviljas med
hjälp att få träning. Detta sker genom ansökan till biståndshandläggare.

Nästa möte gemensamt med tillgänglighetsrådet tisdag den 5 maj kl 9:00
i sammanträdesrum C.

