Plats och tid

Kommunhuset, A-salen kl. 13.00 – 16.10

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera

Carina Larsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Susanne Ivarsson
Ordförande
Pia Wårdsäter
Justerande
Carina Larsson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2016-10-11

Datum då anslaget sätts upp

2016-

Datum då anslaget tas ned

2016-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7 Tierp

Paragrafer

13-18

Underskrift

Utdragsbestyrkande

13-18

Beslutande

Pia Wårdsäter, ordförande
Catarina Deremar
Sven Lokander
Carina Larsson
Gert Berlin
Bertil Hillgren
Maude Karman
Barbro Lindkvist
Göran Humling

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Yvonne Wester

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Gullbritt Wallin

Övriga
närvarande

Susanne Ivarsson, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 13
Inledning

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

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 14
Val av justerare
Beslut

Att välja Carina Larsson till justerare av protokollet.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 15
Information om budget 2017

Bengt- Olov Eriksson, finanskommunalråd informerar om budget för 2017
och flerårsplan 2017-2019.
- Mycket fokus på tillväxt.
- Investeringar kommer att göras för 400 mkr det mesta görs i
bolagen.
- En ökning av skatteintäkterna har skett med 2 %.
- 10 extra miljoner så kallade välfärdsmiljonerna.
- Befolkningsmängden har ökat med 304 personer vilket genererar 15
mkr i skatteintäkter.
- Historiskt ökade födelsetal för kommunen.
- Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs
på att detaljplanelägga områden för både bostäder och
industri/handelsändamål. Den enskilt största satsningen är
Siggebobäcken i Tierp. Här finns möjlighet att bygga upp till 400
bostäder under en treårsperiod.
- Förskoleverksamheten har fått ett tillskott på grund av fler barn inom
förskolan vilket leder till utökad verksamhet och behov av nya
förskolelokaler.
- Inom grundskolan medför fler elever utökad verksamhet.
- Inom gymnasieskolan ökar elevantalet.
- Inom omsorgerna sker en satsning på Individens behov i centrum,
IBIC.
- En satsning på närvård kommer att göras.
Inriktningsbeslut gällande vård och omsorgsboende.
- Ett inriktningsbeslut gällande LOU upphandling av tillkommande
vård och omsorgsplatser ska beslutas av KS respektive KF.
- Boende beräknas stå klart årsskiftet 2018/19.
- En arbetsgrupp ska tillsättas för det fortsatta arbetet.
- Hällbacka vård och omsorgsboende ska succesivt avveckals. Ett
trygghetsboende kommer att byggas där med femton lägenheter.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 16
Information från verksamheterna.
Helena Carlsson, verksamhetschef, Jenny Hedberg och Mikaela Lindström,
verksamhetsutvecklare informerade.
Jenny Hedberg är ansvarig för handlingsplanen till boendeplanen för äldre.
De mesta av aktiviteterna utifrån de fyra strategierna är igång.
- En Bomässa kommer att anordnas i Tierp den 18 maj 2017.
- Frågan om en definition av trygghetsbostäder återkommer under
våren.
Mikaela Lindström, informerade om Nattfrid.
- En e-tjänst för digital nattillsyn.
- För kunder som är i behov av tillsyn nattetid och som har ett
biståndsbeslut för det.
- Just nu pågår en identifiering av kunder som skulle vara intresserade
av att prova tjänsten.
- Projektiden är 9-12 månader därefter ska en utvärdering göras.
Helena Carlsson informerade om närvård.
- En arbetsgrupp har upprättats bestående av företrädare från
landsting, primärvård och kommun för att införa mobilt
hemsjukvårdsteam i Tierps kommun.
- Sex närvårdsplatser ”direkt inläggningsplatser” har nyttjats fullt ut
sen start i september. Det är primärvårdsläkaren och akutläkaren
som har skrivit in patienterna på platserna.
- I maj ska en utvärdering göras och framförallt titta på fördelningen
av hur mycket omvårdnad kontra hälso-sjukvård som varit.
Pensionärsrådet hade ställt en fråga om att äldre ska få äta på skolornas
matservering respektive vård och omsorgsboendenas serveringar.
- Alla äldre över 75 år i Tierps kommun har möjlighet att äta lunch i
kommunens öppna serveringar eller köpa med sig matlåda till en
kostnad av 57 kronor. På Wesslandias lunch servering Vallonen
behöver man föranmäla sig och där är kostnaden 60 kronor och då
ingår dessert.

Forts §
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ forts

Pensionärsrådet ställde även frågor kring aktiviteter på vård och
omsorgsboenden, personalens utbildning inom vård och omsorg samt
personalens identifikationer.
- På varje vård och omsorgsboenden finns en aktivitetsansvarig samt
kulturombud.
- 84 % av omvårdnadspersonalen har erforderlig utbildning.
- Personalen har kläder med Tierps kommuns logga samt namnbricka.
De åker även i bilar med Tierps kommuns logga.

____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 17

Övriga frågor.

Byte av sammanträdesdag från 7 december till den 15 december då
pensionsmyndigheten kommer och informerar om bostadstillägg.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 18
Avslut

Ordförande tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar därmed
sammanträdet.

____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

