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§ 40
Mötets öppnande
Ordförande Magnus Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat.
________
§ 41
Val av justerare
Inga Alexandersson utsågs att justera protokollet.
________
§ 42
Närvaro
Närvarolista skickas runt för påskrift.
________
§ 43
Seniordagen
Monica Klarvik, anhörigkonsulent i Hallsbergs kommun, informerar om den
Seniordag som kommer att arrangeras i Östansjö folkets hus, den 10/6 med
start klockan 13.00. Alla är välkomna och det kommer bl a att bli en
föreläsning om ”Att främja ett hälsosamt åldrande” av Neda Agahi. Det blir
även tillfälle att träffa representanter från Hallsbergs kommun. Det kommer
att bjudas på kaffe och smörgås.
Alla som fyller 78 år får ett brev med inbjudan till Seniordagen och
information om uppsökande verksamhet.
__________
§ 44
Inkomna skrivelser
PRO och SPF Hallsberg har inkommit med frågor till KPR.
1/ - Frågor om mat och mattjänst. Ordförande redogör för bakgrund och
nuläge vad gäller mat och mattjänst. I dagsläget är det problem att leverera
varm mat, bl a främst beroende på långa avstånd, vilket gör att det är svårt
att hålla maten vid lagstadgad temperatur. Detta påverkar också kvalitén och
näringsinnehållet. Därför behöver kommunen utreda möjligheterna att
kunna leverera kylda matlådor. KPR var inbjudna att delta i ett studiebesök i
Västerås på ”Matfabriken” för att se hur maten tillagas och för att kunna
provsmaka. Den information vi fått från andra kommuner som levererar
kyld mat är att mottagarna är positiva till det.
- Frågan ställs också vilken möjlighet det finns till ledsagning till dagcentral
för att äta? Områdeschef hemtjänst svarar att det i så fall är ett
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biståndsbedömt behov som de som bor i anslutning till dagcentralen har
möjligt att ansöka om.
2/ - Service boende för äldre. Vilka framtidsplaner finns? Ordförande svarar
om hur äldres boende ska se ut i framtiden utreds och diskuteras framför allt
i ”Äldreplanen”. Men tankar och idéer finns från politiker om hur
nybyggnation ska kunna göras och hur det i så fall kan se ut.
- Det är trångt på Åsen. Ny dagcentral behövs. Vi får se över om lokalerna
utnyttjas optimalt och det finns även möjlighet att hyra/låna konferensrum
av Hallbo, finns på Västra Storgatan 15.
3/ - Vart går statliga bidrag? Områdeschef hemtjänst redogör för hur
förvaltningen fördelat de 3,5 miljoner som Hallsberg har fått för att stärka
bemanningen inom äldreomsorgen:
En extra arbetsterapeut, framför allt för att arbeta med förebyggande insatser
Två undersköterskor som arbetar heltid med ”Trygg hemgång”
En undersköterska som arbetar med aktivering, främst på Säbo.
En nattpersonal på särskilt boende för att öka tryggheten för de boende.
Drygt en heltidsundersköterska i hemtjänstgruppen Öster.
- Kommunen har också fått 347 000 kronor för kompetenshöjande insatser
för äldreomsorg och funktionshinder. Planering för det pågår.
- Finns möjlighet att dela syn, hörselombud och dietist med andra
sydnärkekommuner? Det finns hörselombud i verksamheterna som de som
har insatser från kommunen kan få hjälp av. Dietist och hjälp med syn är
frågor som Region Örebro län har hand om.
4/ Avgifter. Planerade höjningen inte med i informationen, varför?
Ledamöter i KPR säger ett gemensamt nej, till höjning av avgifter inom
äldreomsorgen. Ulla-Britt Öhman Pedersén påpekar att de vill ha det till
protokollet. Vi bjuder in Catharina Bäckgren, avgiftshandläggare, på nytt till
KPR för att redogöra för hur och om höjningen påverkar de äldre.
- Varför är kostnaden per brukare mindre i Hallsbergs kommun? Ordförande
och områdeschef svarar att det beror på en mängd olika faktorer, bl a hur det
geografiska läget ser ut, hur brukarsammansättningen ser ut, hur mycket
hälso- och sjukvård finns och på hur organisationen ser ut.
5/ - Önskemål om att fotvården kan vara på Åsen någon dag? Ordförande
svarar att det dels beror på lokalfrågan, det är en mängd hygienkrav runt att
bedriva fotvård och dels på att fotvårdarna är egna företagare och frågan inte
ställts av dem att bedriva fotvård på Åsen.
- Kan 10:ans buss åka över Farmen någon tur? Representanter för dialog
med Regionen (Länstrafiken) om när och var bussen ska gå. Ordförande tar
med sig frågan.
- Ytterligare skrivelse har inkommit angående maten, med liknande frågor
som besvarats ovan. Men där man också påpekar att det känns otryggt med
okända personer som kör ut matlådorna. Och där man påpekar att det är
kvalitén och inte priset som är avgörande för mat. Frågan om prisskillnad
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mellan ”svarta lådan” och kommunalt tillagd mat ställs. I dagsläget har
kommunen inget svar på det utifrån att en utredning om hur och vem som
ska leverera mat inte har påbörjats än.
__________
§ 45
Information från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Tillförordnad förvaltningschef, Jukka Tekonen, presenterar sig. Jukka
arbetar som konsult och har uppdraget att leda social- och
arbetsmarknadsförvaltningen under tiden ny förvaltningschef rekryteras.
___________
§ 46
Fallkampanjveckan
Hanna Hansson, Sydnärkes folkhälsoteam, informerar om
”Fallkampanjveckan” på uppdrag av socialstyrelsen. Veckan infaller vecka
40. I år kommer den att kallas för ”Seniorfestival”. Aktiviteter kommer att
göra bl a i samarbete med pensionärs organisationer och Hanna tar gärna
emot förslag och idéer om aktiviteter. Programmet kommer i år att vara
gemensamt för Sydnärkekommunerna och man kan delta på aktiviteter och
föreläsningar där man önskar. Hanna nås på hanna.hansson@lekeberg.se eller Tfn:
0585-488 47

___________
§ 46
Övriga frågor
Förslag och önskemål om belysning osv skickas med fördel in till
kommunens felanmälan.
Vad gäller hastighetsbegränsningar är det polisen som ansvarar för att de
upprätthålls.
Återvinningsstationen vid ”Motala bommarna” Är svåråtkomlig och inte
upplyst. Det behöver göras en tillgänglighetsanpassning där.
Framtida strategi för äldreboende? En del av den är ”Äldreplanen” och
behovet av boende diskuteras i olika forum.
Stig Olofsson påpekar det finns ett mycket stort behov av bra bostäder för
äldre i Vretstorp.
Även i de andra kommundelarna finns behov av bra bostäder för äldre.
Ordförande informerar om att 19 personer står i kö till det planerade
bostadsbygget i Sköllersta. Även att affären i Sköllersta har fått ny ägare.
- Inga Alexandersson påpekar att det är stora problem med att vikarier och
bemanningssköterskor inte har förskrivningsrätt på inkontinenshjälpmedel.
Områdeschef tar med frågan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-05-12

Det ska ske en översyn av tillgängliga lokaler. Är pensionärsföreningar
inbjudna? Ordförande svarar att han vet att en översyn kommer att ske, men
vet inte vilka som är inbjudna. Eftersom frågan tas upp på mötet så lovar
ordförande att lyfta fram önskemålet om att bli inbjudna.
Diskussion om hur kösystemet på Hallbo fungerar. Ordförande tar med sig
frågan och ser till att berörd person får en återkoppling av Hallbo.
Regnbågen får kall mat till kvällsmat. Dessutom är det långa
måltidsuppehåll. Områdeschef hemtjänst kollar det.
Ordförande återkommer med datum för nästa sammanträde.
Ordförande avslutade mötet.
____________
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