Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, kl. 13.00 – 16.00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Susanne Ivarsson
Ordförande
Viktoria Söderling
Justerande
Urban Blomster

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-00-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-10

Datum då anslaget tas ned

2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7 Tierp

Paragrafer

11-15

Underskrift

Utdragsbestyrkande

11-15

Beslutande

Viktoria Söderling, ordförande
Sara Sjödal
Sven Lokander
Urban Blomster
Marianne Pettersson
Gert Berlin
Bertil Hillgren
Maude Karman
Göran Humling

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Yvonne Wester
Bengt Eriksson

Övriga
närvarande

Susanne Ivarsson, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 11
Inledning

Ordförande hälsar välkommen till dagens sammanträde och förklarar
därmed sammanträdet för öppnat.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 12
Val av justerare

Beslut

Att välja Urban Blomster till justerare av protokollet.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 13

Information om förslag till plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet.

Bengt- Olov Eriksson, finanskommunalråd informerar om förslag till plan
för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet.
- Fullmäktige fattar beslut den 6 november om plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet.
- Kommunen kommer att göra ett minus resultat.
- Prioriterat område är förskola, behov finns att bygga två nya
förskolor.
- Verksamhetsförändringar är bildande av en gemensam IT nämnd,
digitalisering av förskola och skola samt mer tekniska hjälpmedel
och digitalisering i äldreomsorgen.

________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 14
Information från verksamheterna.

Roger Kjettselberg, Tierpsbyggen och Thomas Kihlström, chef
samhällsbyggnad.
- Under ombyggnationen av Möbeln går det inte att behålla
boulebanorna, alternativ till inomhus boule banor finns i Karlholm.
- I Karlholm kommer det att hållas medborgardialoger om vad
boulebanorna utomhus ska ligga.
- 23 nya lägenheter har byggts på Björken, förväntas vara klara
mars/april 2019.
- I Månkarbo kommer ett tvåvåningshus med loftgång och hiss. Huset
kommer att inrymma 12-16 tillgängliga lägenheter.
- I Söderfors kommer samma typ av lägenhet att byggas.
- I Skärplinge kommer en lokal att byggas om till 3 lägenheter.
- I Örbyhus vid centrum kommer ett hus att byggas, en ny detaljplan
måste göras först. På Vendelbadet har en inventering påbörjats som
ska leda till en renovering av badet under 2019.
- Tierpsbyggen har skickat ut en enkät till 3000 Uppsalabor med
frågor om vad de tycker om Tierps kommun och om de skulle kunna
tänka sig att flytta hit.
- Tierpsbyggen har även skickat ut en enkät till nyinflyttade personer i
deras lägenheter.
Helene Klockare, områdeschef äldreomsorgen.
- Tierps kommun har fått 900 000 kronor från staten som ska
användas till välfärdsteknik.
- Sommaren har löpt på bra och de äldre har klarat situationen relativt
bra utifrån den extrema värmen. Flera transportabla
AC- anläggningar har köpt in även kyldynor har köpts in.
- Statistik från ”Trygg hemgång” under tiden 15 januari och
31augusti.
- 5,7 kunder per månad har nyttjat tjänsten, kunderna har haft tjänsten
i 8 dygn och genomsnittlig tid har varit 3,2 timmar per dygn.
100 % av kunderna har varit nöjda.

_______________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 15
Avslut.

Ordförande tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar därmed
sammanträdet.

_____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

