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24 mars 2015

- KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETPlats och tid
Beslutande

Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 – 15.00

Margaretha Gadde-Jennische (M)
Carola Eriksson (S)
Bodil Persson (M)
Karin Malmberg (SPF)
Barbro Brodin (RPG)
Sylva Boström (PRO)
Pär Rickman (PRO)
Agneta Flink (PRO)
Ulla-Britta Andersson (PRO)

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Birgit Persson (PRO)
Maj-Lis Cederlöf (SPF)
Sven-Olov Olsson (PRO)
Sören Odhner (PRO)
Maud Plantin (PRO)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Mona Rönneblad, nämndsekreterare
Anna-Lena Alriksson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska, § 1

Karin Malmberg

Kommunkontoret, måndag 30 mars 2015, kl 9.30

Sekreterare

Paragrafer

Ordförande

Mona Rönneblad

Justerande

Margaretha Gadde-Jennische
Karin Malmberg

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunala Pensionärsrådet
24 mars 2015
30 mars 2015

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkontoret
Mona Rönneblad

Utdragsbestyrkande

21 april 2015
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24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 1

Palliativ vård i Heby kommun, information
Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.

Sammanfattning
Anna-Lena Alriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska är
inbjuden till kommunala pensionärsrådet för att informera om hur
den palliativa vården fungerar i Heby kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 2

Dnr 2014/261

Sammanträdesdagar 2015

006

Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Sammanträdesdagar för kommunala pensionärsrådet 2015,
fastställs enligt nedan.

Sammanfattning
Förslag på kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar
2015:
24 mars
2 september
10 juni
4 november
Delges
Nämndsekreterare
Registrator
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 3

Dnr 2015/231

Kommunala pensionärsrådet – val av vice
ordförande

102

Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Pär Rickman, PRO Heby, utses till vice ordförande i kommunala
pensionärsrådet för tiden fram till och med 31 december 2018.

Sammanfattning
Enligt instruktion § 6 för kommunala pensionärsrådet ska val av
vice ordförande utses för mandatperioden 2015 – 2018.

Vice ordförande närvarar på beredningsmötena och lyfter
pensionärsorganisationernas frågor till dagordningen.
Delges
Den valde

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 4

Dnr 2012/153

Instruktion för kommunala pensionärsrådet

001

Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Rådet beslutar att utse tre ledamöter till ett arbetsutskott vid
nästa sammanträde.

Sammanfattning
Rådet har läst instruktionerna. Ordföranden svarar på frågor.
Enligt instruktion § 7 för kommunala pensionärsrådet ska om
möjligt rådet utse ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 5

Minnesanteckningar från pensionärsföreningarnas
sammanträde 13 februari 2015
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar minnesanteckningar
förda vid pensionärsorganisationernas sammanträde 13 februari
2015.

Utbildning för såväl nya som tidigare ledamöter i Kpr:
Medlemmarna i PRO har fått utbildning men inte medlemmarna i
SPF och RPG. Rådet önskar en utbildning om hur kommunen är
upplagd. Förslag om kortare utbildningar vid varje sammanträde
diskuteras.

Gällande instruktion för KPR delas ut till ledamöterna och föredras:
Se § 4.
Val av vice ordförande i Kpr: Se § 3.

Information om palliativvården: Se § 1.

Kpr ska vara remissorgan i alla kommunala beslut som gäller äldre
befolkning: Enligt instruktion § 1 för kommunala pensionärsrådet
kan rådet vara en remiss och referensorgan i frågor som gäller
pensionärerna.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar, 13 februari 2015 från pensionärsorganisationernas sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 6

Föredragning av politiker valda av kommunala
pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet har beslutat att vid varje
sammanträde ska de politiker som är utsedda till kommunala
pensionärsrådet göra en föredragning från respektive styrelse,
nämnd och beredning.
Rådet uppmanade politikerna att ta med ärendena vidare till
respektive beredning och styrelse.

Carola Eriksson, utsedd av kultur- och fritidsnämnden informerar
att den 28 april kommer det att anordnas en föreningsträff i
Huddunge, för både idrott och kultur.
Det har varit ett upptaktsmöte i Östervåla om Fest i Heby.

Bodil Persson, utsedd av samhällsbyggnadsnämnden informerar
att motionen ”parkbänkar utmed gångvägarna runt Östervåla”
som bifallits av kommunfullmäktige håller på att utredas.

Margaretha Gadde-Jennische, utsedd av vård- och omsorgsnämnden informerar att det är ett stort behov av platser på
särskilda boenden. Tills nu har det som mest varit 27 beviljade
ansökningar. På Tallgården har man öppnat 7 rum och ytterligare
6 rum ska öppnas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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24 mars 2015
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 7

Dnr 2015/9

Information och rapporter

009

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
Information och rapporter:

1. Ordföranden informerar att kommunstyrelsen ska utse en
politisk styrgrupp som ska arbeta för ett nytt äldreboende.
Arbetet ska ske kommunövergripande och nära samarbete
med kommunala pensionärsrådet.

2. Förebyggande insatser och anhörigstöd, rapport, Bfäo § 112, 8
december 2014.
3. Arbetsgrupp för främjande av kulturmöten och integration
mellan kommuninvånare med olika kulturell bakgrund,
motion, Kf § 15, 12 februari 2015. PM 3 november 2014.
Motion 18 juni 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

