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§ 36 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Gunnar Löfgren (PRO)

§ 37 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll 2018-09-20

§ 38 Information kommunen
Christer Wallin informerar om att det inkommit ett förslag om
namnändring till RÄF, från allmänna utskottet. Nya namnförslaget, Rådet
för äldre och personer med funktionsvariation. Rådet godkänner namnförslaget.
Förvaltningen får i uppdrag att föra fram detta till politiken för beslut.
Liselotte Eriksson informerar:
- Heltid som norm, projekt vid Björkängens äldreboende. Nytt
schema tas i bruk i januari 2019.
- Ny områdeschef inom äldreomsorgen är anställd, Therese
Nyman. Ansvar för Boberg och Granbacken.
- Budget 2019, planeringen är inom ram. Beslut tas vid
nästkommande KF 181217. Förvaltningen återkommer i februari
med redovisning av fördelningen av budgetramen.
Lena Bergman informerar:
- Fortsatt arbete kring Arbetstidsförkortningen. Utvärdering i februari
2019.
Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar om sjukfrånvaron har minskat i o
m detta projekt Lena Bergman svarar med att de kortvariga
sjukfrånvaron har minskat. Inom hemtjänsten har de få
långtidssjukskrivna.
- Från i mitten av januari ska personalen i hemtjänsten börja
signera läkemedel via mobiltelefonen, de ska helt frångå
signeringslistor via papper.
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§ 39 Information organisationerna
Gunnar Löfgren (PRO) informerar:
- Pubkvällen på Engelbrekts värdshus var uppskattad av deras
medlemmar. Har planer om att göra detta igen, och även bjuda in
övriga pensionärsorganisationer.
- Julfest nu i december.
- De har haft en utbildning under hösten, ”Med hälsan i behåll”.
- Planering pågår inför medverkan av Hälsoveckan 2019.
Anita Helgesdotter, (SPF) informerar:
- Lokalpolisen har besök ett av deras medlemsmöten och
informerar om hur de arbetar i Norbergs kommun.
- Pubkvällarna vid Björkängens äldreboende är uppskattade av
både boende och anhöriga.
- 10 december firar de Lucia.
Anita efterfrågar om motionen för Seniorgård, inlämnad av Inga-Stina
Hesselius. Liselotte svarar med att förvaltningen bifaller motionen, och
att svaret är lämnat till kommunstyrelsen, att de i sin tur ska förslå
kommunstyrelsen att bifalla motionen.
Sven-Erik Persson (SKPF) informerar:
- De har haft sin årliga julborskryssning nyligen, väldigt uppskattad
av deras medlemmar.
- Utbildning via Västmanlands pensionärsråd.
- Utbildning till rådets ledamöter? Förvaltningen tar denna fråga
med sig till Enheten för administration.

§ 40 Information om samarbete mellan PRO/SPF
och SKPF
Gunnar Löfgren (PRO) informerar om att pensionärsorganisationerna i
Norberg har påbörjat ett större samarbete, bjuder in varandra till olika
tillställningar.
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§ 41 Underlag vilka som är valda som
representanter till rådet från organisationer
Nyval för mandatperioden 2019-2022 ska lämnas in till förvaltningen.

§ 42 Närvaro av ledamöter från utskott och
förbund
Förvaltningen får i uppdrag att påminna NVK om att göra ett nyval.

§ 43 Övrigt, Hjärtstartare
Anna Kramer, efterfrågar om det finns någon hjärtstartare centralt i
Norberg, i t.ex en matbutik? Frågan tas med till allmänna utskottet.

§ 44 Övrigt, Allmän toalett
Anta Helgesdotter efterfrågar detta med allmän toalett. Den som är vald
att vara allmän toalett, vid Tips och Tobak är inte tillräckligt anpassad för
personer med funktionsvariation. Frågan tas med till allmänna utskottet.

§ 45 Kalendarium 2019
Tid: 15.00
Plats: Öjersbogården

AU
190131
190404
190829
191024
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