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§ 32
Mötets öppnande
Ordförande Magnus Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat.
________
§ 33
Val av justerare
Monica Carlos utsågs att justera protokollet.
________
§ 34
Närvaro
Närvarolista skickas runt för påskrift.
________
§ 35
Inkomna frågor
Förvaltningen har mottagit ett brev med frågor om maten till äldre.
Anette Söderström går igenom frågor och svar och detta kommer att bifogas
protokollet.
Ordförande informerar om att ett studiebesök planeras där KPR och socialoch arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott kommer att få avsmaka
”Kylda matlådor”.
Frågor har också inkommit som gäller:
1/ Avgifter och förbehållsbelopp. Katarina Bäckgren informerar om taxor
och avgifter inom äldreomsorgen och om hur avgiften beräknas. Broschyr
om avgifter delas ut.
1/ Vart tog pengarna vägen? Förvaltningschef informerar under punkten 6,
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen informerar.
1/ Belastas brukarna av kostnad för kontroll av larm? Anette Söderström
svarar att de som har analogt larmbelastas med en telefonmarkering per
dygn för sk ”Testlarm”och de som har digitalt larm betalar istället en högre
avgift för larmet.
2/ Anhörig träffar på särskilt boende? Elisabeth Norberg informerar om hur
man ordnar anhörigträffar och att det lite olika ut på olika boenden.
3/ Sammanhållen vård och omsorg. Elisabeth Norberg visar statistik från
Palliativa registret, som är ett nationellt instrument för att mäta resultaten in
sammanhållen vård och omsorg. Siffrorna visar att Hallsbergs kommun har
bra resultat, med några förbättringsområden.
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Ytterligare frågor har lämnats in:
1/ Hur många vårdplatser finns idag? Förvaltningschef informerar om att det
finns 145 vård- och demensvårdsplatser idag.
2/ Hur många människor under har nekats plats på boende?
Förvaltningschef svarar att ingen har nekats plats.
3/ Hur lång är väntetiden? Förvaltningschef svarar att 6 personer har väntat
mer än 3 månader
__________
§ 36
Arbetsformer för KPR
Förvaltningschef föredrar reglementet, som också delas ut till ledamöterna.
Bland annat informeras om syftet som är att ”Pensionärsrådet fungerar som
organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och
socialnämnd vad gäller planeringen för insatser för äldre”
__________
§ 37
Information från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningschef informerar om bokslutet för 2015. Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen får ett underskott om 11,7 mkr. Bildspelet som
visas ingår i kommunens bokslut och finns att läsa på kommunens hemsida
www.hallsberg.se under fliken protokoll. Förvaltningschefen informerar
också om projektet ”Trygg hemgång” som varit framgångsrikt och som
kommer att fortsätta under hela 2016. Information lämnas om arbetet med
”Äldreplanen”, där bl a KPR deltagit i fokusgrupper.
Ordförande informerar om planer och diskussioner om att bygga nya
bostäder i kommunen. Hallsberg har ökat innevånarantalet med 197
personer och orsaken till det är både inflyttning av barnfamiljer och till viss
del invandring.
___________
§38
Övriga frågor
Vad planerar förvaltningen att de statliga medlen för ökad bemanning ska
användas till? Förvaltningschef svara att de kommer bl a att användas till
Trygg hemgång, arbetsterapeuter, en personal som arbetar med aktiviteter
och träning på Säbo och en utökning av omvårdnadspersonal.
Det påpekas att protokollen inte sätts upp på dagcentralernas anslagstavlor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-02-23

Finns det några planer på att privatisera Kullängen? Ordförande svarar att
det inte gör det i dagsläget, men nämnden är öppen för att utreda och
eventuellt bedriva vissa av förvaltningens verksamheter i andra former.
___________
§ 39
Avslutning
Nästa sammanträde blir den 12/5 kl 09.00-11.00. Lokalen är Utsikten
Kommunhuset.
Ordförande avslutade mötet.
____________
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