Lokala
Pensionärsrådet

Diarienummer:

Datum:

Protokoll 2016-11-16

Öster

ÖREBRO

Tid

Onsdagen den 16 november 2016 kl. 10-12

Plats

Trädgårdarnas vård och omsorgsboende

Ledamöter och ersättare 01di11mie
Frederick Axewill (s) ordförande
Asa Johansson (fp)
Gun Johansson, PRO
E lsie Phil, PRO
Tage Larsson, PRO
Inger Bergqvist, PRO
Marianne Isaxon, SPF
Elisabeth E jdertoft, SPF
Vivan Svensson, SKPF, avd 7
Ingrid Ström, RPG
Ersättare
Pell-Uno Larsson (s)
Åke Pernefalk (m)
Gun-Britt D ahlqvist, PRO
Nils Gunnar Stig, PRO
Sören Rudin, PRO
Vakant, PRO
Margareta Fröberg, SPF
Gunnar Olsson, SPF
Inger F6hr, SKPF, avd 7
Maiken Mattisson, RPG
Ej närvarande, ej lämnat återbud

Anmält förhinder

N ils-Gunnar Stig
Gun Johansson

Närvarande tjänstemän,
politiker, övriga
inbjudna/ föredragande

Justerare

Ingrid Ström

Sekreterare

Carin N eanro
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§ 1 Sammanträdets öppnande och upprop
Frederick Axewill hälsar välkomna till Trädgårdarna och öppnar mötet.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
Pell-Uno Larsson har ett tillägg kring ambulansutryckning. Det är gratis,
men det är inte alltid man får åka ambulans fast man ringt och bett om den.
De avgör från fall till fall om de anser att ambulans behövs.
Camilla Andersson, områdeschef hemvård och även Margareta Dahlen,
områdeschef vård- och omsorgsboende kan bjudas in till nästa möte.
En vecka efter att mötet varit ska det ordnas med justering, så att
protokollet kan läggas ut på hemsidan.

§ 4 Val av justerare
Ingrid Ström valdes till att justera protokollet.

§ 5 Ledamöternas egna frågor
Askenäs, hur går det? Frederick tar upp det på ordförandes information.

§ 6 Rapporter genomströmning USÖ och kommunens
korttidsplatser

Vårdboende
Äldre Psyk
Gruppboende
Vårdbo demens
Särskild demens
Yngre demens
Delsumma

Korttid
Korttid demens
Rehab
Delsumma

7
0
0
7

7
1
0

Totalt

83

76

8
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§ 7 Guidning av Trädgårdarna
Helena Helge, assistent på Trädgårdarna, guidar oss rnnt i de gemensamma
lokalerna, vi kunde tyvärr inte besöka boende enheterna, för de var
drabbade av sjukdom.

§ 8 Ordförandes information
Frederick berättar om Askenäs, 2015 beslutades att man skulle göra något
med Askenäs, 2016 fattades beslut om att det skulle byggas ett nytt boende
som skulle vara !dart 2018. Nu har det blivit senarelagt, p.g.a att man missat
att det behövde göras en ny detaljplan. Frederick tycker att det här är väldigt
olyckligt, då Askenäs inte är bra lokalmässigt. På nämndens möte kommer
lokalförsörjningsenheten och då kommer han ställa en del frågor till dem
angående det här och kan lämna mer inf01mation på nästa möte. Vad det
gäller kök på det nya boendet så ser man över om de kan använda skolans
kök, det handlar om ekonomi.
Man bygger också ett nytt boende i Karlslund.
Frederick berättar om vilka punkter som finns med på kommande
nämndmöte.
Utifrån månadsrapporterna så ser man nu att ekonomin vänt från att
tidigare blivit bättre så ser det nu lite sämre igen.
Vård- och omsorgsboende organisationen ändras så det blir farre
enhetschefer, men man anställer avdelningschefer som ett närmre stöd till
enhetscheferna.
Vi diskuterar olika boendeformer, och vikten av att det finns olika
alternativ.

§ 9 Övriga frågor
Önskemål att kommunen kunde söka pengar från EU för något spännande
projekt.

§ 10 Nästa möte
Utbildningsdag 5 december lämnas ut, kan man inte komma ska man
meddela det.
Carin N eanro slutar som sekreterare och ersätts av Kamila Rzemiszewska
som är administrativ samordnare inom vård- och omsorg.
Kallelse kommer till nästa möte, datum är inte klart än.

§ 11 Avslutning
Frederick tackar för idag och avslutar mötet
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Vid protokollet

Carin Neanro, sekreterare

Justeras
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Frederick Axewill, ordförande

2016

Ingrid Ström, justerare
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