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§ 9 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Karin Lundell.

§ 10 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll 2016-02-11

§ 11 Matdistribution från Björkängens kök
Tuula Svedberg informerar om att avtalet med Varsågod går ut i
december 2016. Förvaltningen undersöker om möjligheten att laga och
leverera matlådor till kund. Laga dessa ca 25 portioner går alldeles
utmärkt, och även kyla, men leverans och rätt förvaring och etiketter kan
bli en kostnadsfråga. Varsågod levererar kylda matlådor en ggr per vecka,
leverans från kommunen kan bli till och med två till tre ggr per vecka.
Björkängens kök kan enbart erbjuda två rätter per dag, medan Varsågod
kan erbjuda 14 olika A-kosträtter att välja mellan.
- Vilka kostnader blir det för kommunen och kunden?
- Torsten Jansson (KsSu) tar frågan med sig till utskottet i juni.

§ 12a Information från kommunen
Lena Bergman informerar om:
- Väntjänsten, om att det behövs rekryteras nya frivilliga. Kyrkans
diakon kommer att besöka PRO och SPF för att informerar om
uppdraget som Väntjänstare, och kanske fånga upp ny
intresserade att hjälpa till med detta.
- Webb-baserat Anhörigstöd, En bra plats
- Rekryteringen av sommarvikarier till äldreomsorgen och
funktionsnedsattas område.
Susanne Sandström informerar om:
- Kostnadsförslag till bygge av LSS-boende ska presenteras för
budgetberedningen i augusti.
- Psykisk ohälsa/sjukdom, ett fortsatt arbete inom förvaltningen ,
efter den inventering som skedde under en 3-åriga projektet,
PRIO.
Annika Hedberg Roth informerar:
Budgetberedningen mars 2016, att förvaltningen äskat
medel till e-tjänster och SSK-tjänst.
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§ 12b Information från organisationerna
Karin Lundell (SPF) informerar om deras diskussioner kring
- avslag färdtjänst från biståndsbedömare
- hemtjänstet och deras personalstyrka
- Björkängens matsal och Resedans matsal, att de fungerar väl.
Gunnar Löfgren (PRO) informerar om
- Boende för äldre
- Effektivare hemtjänst
Inger Dovås (PRO):
- Svårt för äldre att finna lägenhet med markplan, om man vill
flytta från sin villa.
Yvonne Hallin (NHR)
- Efterfrågar om bussen, den som ersatt Norbergaren
Gunnar L (PRO) svarar att hållplatser nere på Skallberget ska
justeras för att anpassas till bussen, och att vändplan för bussen
längst ned på gatan ska förbättras.
Hållplatsen för Vårdcentralen ska flyttas från Engelbrektsgatan
ner till Vårdcentralens vändplan.
Inger Wendel (Norra Västmanlands Diabetesförening)
- Årsmötet har hållits, protokollsutdrag om vilka som är
representanter från dem för RÄF, kommer att lämnas inom kort.
- Fortsatt arbete med kommunens informatör, om att få till en
länk på kommunens hemsida för Diabetesförbundet.

§ 13 Rapporter
Gunnar Löfgren informerar om Seniormottagning kommer att erbjudas alla
över 75 år vid Vårdcentralen, kommer att komma igång under hösten
2016.

§ 14 Rapport Mönsterarbetsplats

Lena Bergman informerar om att nya schemat för hemtjänsten startades
upp 160401, och även att gruppen har delats upp i tre delar.
Förvaltningen återkommer med information under hösten, är för tidig
med en utvärdering om detta faller väl ut eller inte.
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§ 15 Rådet för äldre och funktionsnedsatta,
hemsidan
-

Reglementet saknas
Ledmötenas namn saknas

Justeras via kommunens informatör.

§ 16 Lions
Annika Hedberg Roth och Lena Bergman informerar om deras möte
med Lions. Förvaltningen har möjlighet att via dem att ansöka om medel
till sina verksamheter.
Lions bjuds in till nästkommande sammanträde i september.

§ 17 Budget 2017
Annika Hedberg Roth informerar om förvaltningens fortsatta arbete
med budget 2017.

§ 18 Parkeringar Björkängen
Lena Bergman informerar om att NVK ser över om det kan ske
förbättringar kring parkeringar runt Björkängens äldreboende.

§ 19 Studiebesök hjälpmedelscentrum
Annika Hedberg Roth föreslår ett eventuellt studiebesök vid
Hjälpmedelscentrum i Västerås.

§ 20 Övrig fråga
Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar om samordnad planerad utskrivning
från sluten vården.
Lena informerar om hur förvaltingen arbetar med hemtagningen från
slutenvården till korttids eller eget boende, och samarbetet med
hemsjukvården. Kommunen har hittills inte fått betalat för extra
vårddygn inom sluten vården.
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