Plats och tid

Kommunhuset, Arkivet 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
Göran Humling

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-04-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-15

Datum då anslaget tas ned

2018-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7 Tierp

Paragrafer

6-10

Underskrift

Utdragsbestyrkande

6-10

Beslutande

Viktoria Söderling, ordförande
Catarina Deremar
Sven Lokander
Urban Blomster
Marianne Pettersson
Gert Berlin
Bertil Hillgren
Maude Karman
Barbro Lindkvist
Göran Humling

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Yvonne Wester
Eva Monie

Övriga
närvarande

Susanne Ivarsson, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§6
Inledning

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

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§7
Val av justerare

Beslut

Att välja Göran Humling till justerare av protokollet.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§8

Information från verksamheterna.

Roger Kjettselberg, vd Tierpsbyggen och kommunfastigheter,
informerade.
- Fokus ligger på att bygga nya förskolor. Paviljonger sätts upp i
Skärplinge, Karlholm och Tierp för att lösa den akuta krisen av
lokaler. Två nya förskolor förväntas vara klar i Tierp om cirka 1-2
år.
- Vegahallen är nu inne i en slutfas i ombyggnationen. Roger
Kjettselberg redogör även för domen angående straffavgift på 2,5
mkr. TKAB har ansökt om prövningstillstånd hos kammarrätten och
det är nu försäkringsbolaget som kommer att driva ärendet.
- I slutet av maj kommer en kostnad för byggnationen av kulturhuset
Möbeln att presenteras för kommunstyrelsen.
- Tillagningsköken måste byggas om i kommunen för att klara av att
göra mer mat.
- Trygghetsbostäder, på Björkgården kommer 22 nya
trygghetsbostäder att byggas, beräknas vara klara hösten 2018.
- I Månkarbo kommer ett tvåvåningshus med 12 tillgängliga
lägenheter att byggas.
- I Söderfors kommer ett tvåvåningshus att byggas med 8 tillgängliga
lägenheter, även en lokal ska byggas om till 4 lägenheter.
Åldersgräns kommer att sättas för att äldre personer ska få tillgång
till lägenheterna.
- 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. I Örbyhus ska en inventering på Vendelbadet
göras som ska leda till en renovering av badet under 2019.
- Tierpsbyggen ska under nästa år försöka sälja en del fastigheter.
Viktoria Söderling informerade.
- Upphandlingsprocessen för vård- och omsorgsplatser.
- Höga krav ställdes på kvalitén på omsorgen, kompetensen och
utföraren som arbetsgivare.
- Upphandlingen omfattar 40 platser
- KSAU beslutade 6 mars att Vardaga AB vunnit upphandlingen

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

Forts §
§ forts.

Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg informerade.
- Städavtalet med företaget som utför städ inom hemtjänst har
förlängts med två år.
- Fem kunder har nu digital tillsyn nattetid och det finns fler kunder
som efterfrågar tjänsten.
- Socialstyrelsens undersökning ” Så tycker äldre om äldreomsorgen
2017”

_____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§9

Utbildningsdagen

Beslut

Pensionärsrådet beslutade
att godkänna nedanstående programpunkter till utbildningsdagen.
Bakgrund

Pensionärsrådet har en utbildningsdag den 22 maj 2018.
Temat för utbildningsdagen är ”Äldres boende”
Förslag till programpunkter är:
- Bjuda in Ylva Sandström från SABO
- Statistik över förväntat behov av särskilda boenden de närmaste
åren.
- Kostnad per brukare
- Uppföljningar av kommunalt och privat drivna verksamheter samt
internkontroll utifrån nya lagstiftningen.

___________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 10
Avslut.

Ordförande tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar därmed
sammanträdet.

_____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

