Kommunala
Pensionärsrådet

Diarienummer: Sov 62/2018
Sov 62/2018

Datum: 2018-09-05

Protokoll 2018-09-05

Tid

Onsdag den 5 september 2018 kl. 09.00 -12.00

Plats

Kupolen, Rådhuset

Närvarande
Ledamöter

Förhinder att delta

Marie Brorson, ordförande (S)
Börje Gustafsson, vice ordförande, SPF Seniorerna
Åsa Johansson, (L)
Gunvor Sundmark, (KD)
Anita Forsström, PRO
Karin Sahli, PRO
Birgitta Johansson, PRO
Sören Hjalmarsson, SPF Seniorerna
Ragnar Åberg, RPG
Ruth Matstoms, SPF Seniorerna
Margaretha Wirén, SKPF
Ingegerd Grenehed, RPG
Agneta Hedlund, PRO
Yvonne Käll, PRO
Ewy Eriksson, (M)
Eivy Åman- Nilsson, SKPF
Britta Nielsen, PRO
Sven Karlsson, PRO
Ann-Christine Lahti, PRO
Ingrid Gustafsson, SPF Seniorerna

Närvarande tjänstemän,
Politiker, övriga
Inbjudna/föredragare
Hanna Hansson, Seniorlots
Annika Roman, Förvaltningschef vård och omsorg
Malin Sandell, Lokalplanerare
Justerare

Börje Gustafsson

Sekreterare

Linn Björkstrand
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1. Sammanträdets öppnande – upprop
Ordförande Marie Brorson (S) öppnade sammanträdet.
Sedan genomfördes upprop och närvaro antecknades av sekreteraren.
2. Val av justerare
Börje Gustafsson väljs som justerare av protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Anmälan av övriga frågor
•
•

Information från referensgrupp om rehabiliterande arbetssätt
Nytt datum för nästa råd

5. Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
6. Ny förvaltningschef vård och omsorg
Annika Roman
Presentation och information om nuläget och om chefens tankar om förvaltningens framtid.
7. Om äldres psykiska hälsa
Hanna Hansson, seniorlots
Se bilaga 1. Information om aktuellt arbete.
8. Information om Karlslundsgården
Malin Sandell
Se bilaga 2. Information och presentation av nuläget.
9. Svar på skrivelse om trafiksituation i city
Skrivelsen har skickats till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare behandling och rådet
avvaktar svar.
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10. Ordförandes information
•

Fråga om intresse för att vara med i en referensgrupp för att utveckla dokumenten för
debitering för social välfärd tas upp. Intresse för att medverka i detta anmäls till
sekreteraren.

•

Utbildningsdag för Kommunala pensionärsrådet samt de lokala pensionärsråden kommer
att hållas den 28 november. Förslag på ämnen att ta upp är bland annat att bjuda in
kommunstyrelsens ordförande om beslut finns om pensionärsrådens organisation innan
detta datum.
- Finns även intresse för att bjuda in en person från en annan kommuns pensionärsråd
för att få inblick i hur andra kommuner arbetar med liknande frågor. Frågan behöver
dock tas vidare till förvaltningen för eventuell möjlighet till ekonomisk ersättning för
denna person.
- Information från demenscentrum om deras utbildning och anställda samt
förebyggande arbete är ett område som rådet gärna vill veta mer om.
- Ett annat ämne som är aktuellt att ta upp är flexbussarna.
- Information om arbete med Lex Sarah och Lex Maria inom äldreomsorgen

•

Information om aktuellt i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

11. Övriga frågor
•

Två representanter från Kommunala pensionärsrådet deltar i en referensgrupp för
rehabiliterande arbetssätt och har haft sitt första möte. Olika inriktningar för arbete togs
upp samt hur stödet kan bli stärkt och sätta personen som behöver hjälp i centrum. Mer
information kommer vid senare tillfälle.

•

Nästa råd kommer att hållas på eftermiddagen den 28 november, utbildningsdagen hålls
på förmiddagen i sessionssalen, Rådhuset. Inbjudan kommer senare i höst.
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_______________________________
Linn Björkstrand, sekreterare

________________________________

_______________________________

Marie Brorson, ordförande

Börje Gustafsson, vice ordförande

