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PRS50

Dnr KS.2018.44

Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande ärende:
a

Rapporter från nämnder

Yrkande
Monica Samuelsson yrkâr att rapporter från nämnder läggs till dagordningen

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunala
pensionätsrådet beslutar att

anta"

detsamma.

Beslut
I{ommunala pensionärsrådet beslutar
att rapporter fiån nämnder läggs till dagotdningen.

Justerandes sign.

Us Yfl

Utdragsbestyrkande

4(10)

PROTOKOLL

ALE

Kommunala pensionärsrådet, KPR
Sammanträdesdatum : 201 8-11 -26

Dnr KS.2018.44

PRS51

Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

Beslut
I{ommunala pensionärsrådet beslutar'
att notera informationen.

Justerandes s¡gn
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PRS52

Dnr KS.2018.44

Aldreplanen
Hanna Kämpe planeringssekretetare informerar om följande gällande
-A.ldreplanen:
a

Tjänstepersoner arbetat för nàrvarande med att kalla rill
arbetsgruppsmöten

a

Verksamhet erna inväntar

a

Gruppen "Sammanhållen vård och omsorg" kommer ge KPR möjlighet
att löpande komma med synpunkter och funderingar.

b

esked gällan de verksamhetsplan från nämnden

Ledamöter från pensionärsorganisationerna ftågar om den Iista som kommit
rådet till del gällande atbetsgruppernas sammansättning. Det framförs att det
fìnns en del vakanser villiet skulle kunna ge obalans i sammansättning. Hanna
l{ämpe svarar att intresset för de olika områdena àr sfyrande för gruppens
sammansättning och att grupperna inte ska vara statiska. Samtliga grupper är i
startgropârna och kommer att samlas inom kort.
Listan ör'et arbetsgruppernâ skickas ut till ledamöterna.

Beslut
I(ommunala pensionärsrådet besìutar
att notera informationen.

Justerandes sign.
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Dnr KS.2018.44
53
lnformation om brukarenkäten och dess resultat

PR S

Hanna IÇimpe informerar om brukarenkätens utformning, syfte samt resultat för
kommunen år 2018:
a

Låg svarsftekvens i år, speciellt på särskilt boende. Få boende som svarat
själv på frågorna.

a

Generellt visar svaren att de boende har stort förtroende för personalen
och bemötandet men att det Ênns en upplevd svår'ighet att få kontakt
med personalen samt möjligheten att själv påverka tider.
Resultaten är föranktade i r.erksamheterna och kommer ligga till grund
kommande åts enhetsplaner

föt

Den porverpoint presentation som Hanna I{ämpe visar under mötet ska skickas
till ledamöterna.
De enkäter som inkom únder förra mötet gällande brukarråden kommer att
sammanställas ar. Ulrika

J

ohansson.

Beslut
I(ommunala pensionätsrådet beslutar
att notera informationen.

Justerandes sign
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PRS54

Dnr KS.2018.44

Förslag på mötesdatum 2019
Iiommunala pensionärsråclet behövet fatta beslut gällande sammanträdestider för
är 2019. Ett förslag på tider har sammanställts eftet önskemål och fördelat jämt
över året med tre möten på våren och tre på hösten. Förslaget är enligt nedan:
tVIåndag 25 febrcaÅ kI.13:00-16:00

NIåndag

1.

apri, kl.13:00-16:00

lviåndag 3 juni kl.13:00-16:00
Nfåndag 2 september kl. 1 3:00- 1 6:00
lvIåndag 21 oktober kl. 1 3:00-1 ó:00

Måndag 2 december kI.13:00-16:00

I(PR framför att de gärna ser en fortsättning på beredningsgtupperna som de
löpt på under året.

Yrkande
N'Ionica Samuelsson )¡rkar att besluta enl-igt förslaget och anta 2019 fus
sammanträdestider: 25 februar:, 1. apr1l,3 juni,2 septembet,2l oktobet,2

december

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och fìnner att kommunala
pensionärsrådet beslutar att anïa detsamma.

Beslut
I{omrnunala pensionärsrådet beslutar fastställa 2019 ãrs sammanträdestider till, 25
februari, 1 april, 3 juni, 2 september, 21 oktober, 2 decembet

Justerandes sign
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PRS55
I

Dnr KS.2018.44

nformation om trygg hetsboenden

Mattias Leufkens, tf.,{dministrativ chef informetar om antal personer i kö till
trygghetsbostäderna i kommunen.

Beslut
Iiommunala pensionärsrådet beslutar
att noterâ infotmationen.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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PRS56

Dnr KS.2018.44

Rapporter från nämnder
Samhällsbyggnadsnämnden a*¡etar med att hanten personalbtist, vilket har
försvårat planprocessetna.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behöver fatta beslut om budget för år
2079, samt om Bjötklidens budgetförutsättningar, vilka kan behöva iusteras för
att nämndens äldreboenden ska ha lika villkor,
I(ommunstyrelsen hal fått en ny sammânsättning och avgifterna för kost på
särskilda boenclen hat diskuterats. Det förslag som skickas till
kommunfullmäktige handl^n om att avgifterna ska delas på wå år. En ny
servicenämnd ska inrättas. I den nämnden ska internserwice ingå. Styrdokument
för den nya nämnden håller på att tas fram. En ny roll har inrättats, som politiskt
sakliunnig. SD har avsâgt sin politiskt sakkunniga.

Beslut
I(ommunala pensionärsÍådet beslutar
att notera infotmationen.

Justerandes sign.

lts

Utdragsbestyrkande
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PRS57

Dnr KS.2018.44

övriga frågor
N{onica Samuelsson informerar om sektorns ekonomi. Ledamöter från I(PR
uttrycker stor oro inför eventuellt beslut om ändtade ekonomiska förutsättningar
för intraprenaden vid Bfötkliden sfuskilda boende.

Ledamöter från I(PR tackar av Monica Samuelsson och Lea l\Iyllylä med

blommot.

Beslut
I(ommunala pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.

Justerandes sign.
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Utdragsbestyrkande

