SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (11)

21 juni 2016

- KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETPlats och tid

Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 – 11.15

Beslutande

Pär Rickman (PRO), ordförande
Carola Eriksson (S)
Bodil Persson (M)
Karin Malmberg (SPF)
Barbro Brodin (RPG)
Sylva Boström (PRO)
Agneta Flink (PRO)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Tjänstemän

Mona Rönneblad, nämndsekreterare
Anna-Lena Alriksson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska, § 5
Eva Karlbaum, enhetschef, administrativt stöd, § 6
Eva Blomkvist, verksamhetscontroller, § 6

Övriga deltagare

Forskare från Uppsala Universitet,
§7
Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Karin Malmberg

Kommunkontoret, onsdag 22 juni, kl 14.00

Sekreterare

Paragrafer

Ordförande

Mona Rönneblad

Justerande

Pär Rickman
Karin Malmberg

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunala Pensionärsrådet
21 juni 2016
22 juni 2016

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkontoret
Mona Rönneblad

Utdragsbestyrkande

14 juli 2016

5 - 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 5

Verksamhetsinformation från medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen

Sammanfattning
Med anledning av pensionärsorganisationernas frågor vid förra
sammanträdet är Anna-Lena Alriksson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska inbjuden till dagens sammanträde.

En del frågor handlade om möjligheten att dela ut halkskydd till äldre
och möjligheten att ge personalen i äldrevården utbildning i munhygien
för att hjälpa äldre.

Rådet får svar på dessa frågor samt andra frågor som berör äldre och de
som bor på äldreboenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 6

Avgifter, vård- och omsorgsförvaltningen
sjuksköterska
Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och konstaterar
att det vore bra om informationen som rådet har fått delges till äldre
och deras anhöriga.

Sammanfattning
Eva Karlbaum, enhetschef administrativs stöd och Eva Blomkvist,
verksamhetscontroller är inbjudna till kommunala pensionärsrådet för att
informera om avgifter.
Maxtaxan: den högsta sammanlagda avgift kommunen enligt lag får ta
ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.
Den högsta avgiften att betala blir from den 1 juli; 1991 kr/månad.
Minimibelopp: ett lagstadgat belopp som ska täcka
normalkostnaderna för personliga behov. Det utgår från
konsumentverkets beräkningar.
Förbehållsbelopp: minimibeloppet + bostadskostnad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 7

Projekt ”Kommunerna och de äldre – ett ömsesidigt
beroende
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
Uppsala Universitet driver tillsammans med Heby kommun ett
samverkansprojekt som heter ”Kommunerna och de äldre - ett ömsesidigt
beroende”. Projektet började med en dialogkonferens samt intervjuer av
personer 65 år eller äldre. Nu finns ett material sammanställt och forskare
från Uppsala Universitet är inbjuda till rådet för att berätta om resultatet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 8

Beställning av mat till Mötesplatserna i Heby
Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och berättar att
det fungerar bra idag.

Sammanfattning
Köket i Tegelbackens sjukhem förser idag Träffpunkten med mat och
kostpersonalen har i samråd med Träffpunkten under en testperiod
provat att ta emot beställningar, upp till fem portioner, dagen före
önskad leverans. Då det inte blivit någon anstormning av ätande
beslutades den 8 april att man skulle fortsätta erbjuda denna
service, vilket alltså innebär att personer kan beställa mat dagen
innan de vill äta på Träffpunkten. Beställningen måste dock vara
Tegelbackens kök tillhanda senast kl. 12.00 dagen innan.

Beslutsunderlag
PM 13 april 2016
Delges
Kostenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 9

Minnesanteckningar från pensionärsföreningarnas
sammanträde
Kommunala pensionärsrådet beslutar
•

•

Med anledning av att pensionärsföreningarna anser att det är
angeläget att rådet får delta i planeringen av nytt äldreboende i
Heby kommun överlämnar Pär Rickman (PRO) en skrivelse till
kommunstyrelsen från kommunala pensionärsrådet.
Skrivelsen överlämnas till rådets sammanträde 6 september
2016.
Rådet beslutar att bjuda in Heby kommuns företrädare i
landstinget till nästa sammanträde 6 september 2016.

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar minnesanteckningar förda
vid pensionärsorganisationernas sammanträde 7 juni 2016.

Nya äldreboenden: Det är angeläget att rådet får delta i
planeringen av nytt äldreboende i Heby kommun.

Sjukresor: Det är angeläget att någon från landstinget kommer och
redogör för sjukresorna då det råder stor oklarhet samt brister i
informationen om dessa.

Distriktsmottagningen i Morgongåva: Det är ytterst angeläget att
landstinget ser över sin organisation så det är möjligt att åter öppna
distriktsmottagningen i Morgongåva.

Delges
Pär Rickman
Håkan Collin
Annika Krispinsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 10

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.

Torbjörn Ivarsson, utsedd av kultur- och fritidsnämnden informerar att
det snart är dags för en ny ”Fest i Heby” vecka.
Flytten av biblioteket till centrala Heby senareläggs till årsskiftet.

Bodil Persson, utsedd av samhällsbyggnadsnämnden informerar att det
finns intresse av byggnation i Horrsta backe. Kommunen har fått pengar
från länsstyrelsen till en Upplandsled. En lekplats och grön
mötesplats ska anläggas i Vittinge.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 11

Dnr 2015/9

Information och rapporter

009

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
Information och rapporter:

1. Skrivelse från kommunala pensionärsrådet angående väg 56, Ks §
53, 9 mars 2016.
2. Riktlinjer för färdtjänst, Ks § 29, 15 februari 2016.

3. Heby kommuns riktlinjer för färdtjänst, riksfärdtjänst och
färdtjänst i annan kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 12

Detaljplaner för yttrande
Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Kommunala pensionärsrådet anser att det är viktigt att rådet får yttra
sig över detaljplaner som rör pensionärerna.

Sammanfattning
Pensionärsrådet påtalar att de får detaljplanerna för sent eller inte
alls. En detaljplan som rådet verkligen skulle ha fått yttra sig över
är planen för området vid Torget Heby, dp308. Rutinerna för
utskick behöver ses över.
Enligt instruktion § 1 för kommunala pensionärsrådet ska rådet vara
remiss och referensorgan i frågor som rör pensionärerna.
Enligt instruktion § 7 för kommunala pensionärsrådet finns ett
arbetsutskott utsett som kan yttra sig över planer eftersom rådet
endast har fyra sammanträden per år.

Delges
Tf förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 13

Brist på hiss i flerfamiljshus – fråga till Hebygårdar
Kommunala pensionärsrådets beslut
•

Kommunala pensionärsrådet godkänner skrivelse daterat 7
juni 2016.

Sammanfattning
Med anledning av pensionärsföreningarnas fråga om hissar i
flerfamiljshus har Pär Rickman (PRO) gjort en skrivelse som ska
överlämnas till Hebygårdar från kommunala pensionärsrådet.
Skrivelse 7 juni 2016

”Kommunala pensionärsrådet vill att Hebygårdar ser över
möjligheterna till tekniska lösningar för sina fastigheter så att man
kan tillgodose att de som inte kan bo kvar i lägenheter och villor
pga trappor har möjligheter att finna mer tillgängliga bostäder. Det
finns väldigt få hyreshus med hiss i Heby kommun och de flesta
husen har en halvtappa upp till första våningen, vilket begränsar
möjligheten att klara boendet. Som komplement till att bygga
marklägenheter tittar bolaget över möjligheterna till andra
lösningar. Vi är medvetna om att det är ett långsiktigt jobb, men en
stor åldersgrupp är i stort behov att finna större tillgänglighet för
sitt boende”.
Beslutsunderlag
Skrivelse 7 juni 2016

Delges
Hebygårdar AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

21 juni 2016
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Kpr § 14

Högtalarsystem saknas vid kommunens
äldreboenden samt andra samlingslokaler

442

Kommunala pensionärsrådets beslut
•

•
•

Kommunala pensionärsrådet anser att det är av största vikt att
det finns fungerande hörslingor/teleslingor och ljudanläggningar
i alla samlingslokaler vid kommunens äldreboenden.
En person behöver vara ansvarig i skötseln av anläggningen på
varje äldreboende.
Rådet konstaterar att frågan kvarstår. Rådet önskar en
återkoppling när problemet är löst.

Sammanfattning
Kommunala pensionärsrådet har de senaste två åren lyft frågan om
saknad av högtalarsystem vid kommunens äldreboenden samt andra
samlingslokaler. Kultur- och fritidsnämnden ansåg att tillgång till
högtalarsystem är en tillgänglighetsfråga och överlämnade frågan till
samhällsbyggnadsnämnden och Hebyfastigheter AB.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterade att ärendet inte ingår i
nämndens ansvarsområde. Rådet överlämnade, Kpr § 14, 23 februari
2016, till vård- och omsorgsförvaltningen med önskan att de
kontaktar lokalstrategen för att lösa frågan.
Vid dagens sammanträde med rådet lyftets frågan återigen.
Delges
Kommunens lokalstrateg
Hebyfastigheter AB
Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

