PROTOKOLL
fört vid sammanträde i Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Tid: Måndagen den 8 december 2014 klockan 14.00-15.30
Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset

Närvarande:

Ingemar Javinder, ordförande
Arne Eklund, vice ordförande sociala utskottet
Anders Andersson, sekreterare, Ljusnarsbergs kommun
Seija Hedberg, SKPF
Barbro Resare, ledamot
Kjell Hansson, PRO Ställdalen

§ 37
Öppning
Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.

§ 38
Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.

§ 39
Val av justerare av dagens protokoll
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll.
Rådet beslutar
att välja Seija Hedberg till att justera dagens protokoll.

§ 40
Föregående sammanträdesprotokoll
Protokoll från sammanträde den 22 september 2014 redovisas.
Rådet beslutar
att godkänna protokollet från sammanträdet den 22 september 2014.
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§ 41
Ekonomi
Ordförande Ingemar Javinder redovisar ekonomisk rapport. Prognos per den 30 november
2014 visar att sociala utskottets verksamheter beräknas för 2014 uppnå ett resultat med
underskott uppgående till fem miljoner kronor gentemot budget.
Rådet beslutar
att godkänna redovisningen.

§ 42
Information, remiss, Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun 2015-2018
Äldrepolitisk plan för Ljusnarsbergs kommun
Ordförande Ingemar Javinder informerar att förslag till äldrepolitiskt program Hälsosamt
åldrande i Ljusnarsbergs kommun 2015-2018 Äldrepolitisk plan för Ljusnarsbergs kommun,
har sänts ut på remiss till samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige samt
till ett stort antal intresseföreningar för äldre och funktionshindrade. Synpunkter på förslaget
skall vara kommunen tillhanda senast den 5 januari 2015. Samtliga organisationer uppmanas
inkomma med remissyttrande.

Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 43
Uppföljning av interna mål 2014
Ordförande Ingemar Javinder redovisar uppföljning av sociala utskottets interna mål för 2014.
Rådet beslutar
att godkänna redovisningen.

§ 44
Reviderade stadgar för Rådet för funktionshindrade och pensionärer i
Ljusnarsbergs kommun
Ordförande Ingemar Javinder informerar att sociala utskottet vid sammanträde den
13 november 2014 § 139 beslutade uppdra åt honom och kanslichef Anders Andersson
utarbeta förslag till revidering av stadgarna för Rådet för funktionshindrade och pensionärer
vad gäller vilka som skall vara representerade i rådet., § 5. Nuvarande stadgar härstammar
från 2006 och är i behov av uppdatering.
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Ordförande Ingemar Javinder och kanslichef Anders Andersson har insamlat stadgar från
andra kommuner, däribland Lindesbergs kommun, som underlag för sitt arbete.
Ordförande Ingemar Javinder uppmanar de organisationer som för närvarande ingår i rådet att
överväga vilka organisationer som skall ingå i rådet.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 45
Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES)
Ordförande Ingemar Javinder informerar att äldreomsorgen har börjat nyttja datasystemet
Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES), vilket skall underlätta planeringen av hemtjänstens arbete
och effektivisera dess arbete. I dagsläget har inte körtiderna inom hemtjänsten tillförts
systemet.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.
§ 46
Information, prestationsersättning
Ordförande Ingemar Javinder informerar att kommunen erhållit följande prestationsersättning:
•
•
•

Drygt 900 000 kronor till äldreomsorgen.
Drygt 146 000 kronor till Äldres behov i centrum (ÄBIC)
Cirka 79 000 kronor till för arbete med psykisk ohälsa

Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 47
Information, ombyggnation av centralköket på Treskillingen
Ordförande Ingemar Javinder informerar om utvecklingen rörande ombyggnationen av
centralköket vid Treskillingen. Byggnationen är behäftad med viss försening på grund av
oförutsedda omständigheter i det tidigare centralköket. Transportgruppen har sänt ut
förfrågningsunderlag gällande upphandling av mattransporter. Placering av personal inom
kostorganisationen pågår. Ombyggnationen beräknas vara klar i mitten av februari 2015.
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Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 48
Delgivningar
Rådet delges följande protokoll:
• Landstingets pensionärsråd den 19 juni 2014
• Landstingets pensionärsråd den 23 september 2014
• Landstingets pensionärsråd den 29 oktober 2014
• Länshandikapprådet den 2 juni 2014
• Länshandikapprådet den 23 september 2014
• Länshandikapprådet den 27 oktober 2014
Rådet beslutar
att notera delgivningarna.

§ 49
Barbro Resare: Kostnaden för sjukresor
Barbro Resare frågar om inte kommunen kan undersöka kostnaderna för den enskilde i
samband med sjukresor.
Rådet beslutar
att uppdra åt ordförande Ingemar Javinder ombesörja att en utredning genomförs av den
enskildes kostnader i samband med sjukresor, samt
att inbjuda en representant för Länstrafiken till ett möte i Rådet för funktionshindrade och
pensionärer.
§ 50
Sammanträdestider 2015
Sammanträdestider 2015 för rådet diskuteras.
Rådet beslutar
att rådet sammanträder följande tider 2015:
• Måndagen den 9 mars 2015 klockan 14.00
• Måndagen den 1 juni 2015 klockan 14.00
• Måndagen den 21 september 2015 klockan 14.00
• Måndagen den 7 december 2015 klockan 14.00
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§ 51
Ny politisk organisation
Ordförande Ingemar Javinder informerar att kommunfullmäktige vid sammanträde den
20 november 2014 beslutade om en ny politisk organisation i kommunen. Från och med den
1 januari 2015 kommer kommunstyrelsen bestå av nio ledamöter och nio ersättare och de
befintliga tre utskottet kommer att slås ihop till två. I praktiken innebär detta att
bildningsutskottet och sociala utskottet slås samman till ett bildnings- och socialt utskott (bos)
där arbetsmarkandseneheten, kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare övergår
från bildningsutskottets ansvarsområde till allmänna utskottets ansvarsområde samt att
mottagande av nyanlända invandrare, ensamkommande barn och ungdomar, asylsökande med
mera överflyttas från sociala utskottet till allmänna utskottet.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 52
Socialchef
Ordförande Ingemar Javinder informerar att socialchef Anne Shemeikka avslutar sin tjänst
den 19 december 2014 för att beträda en tjänst i Kumla kommun.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§53
Avslutning
Ordförande Ingemar Javinder tackar de närvarande samt önskar samtliga närvarande en god
jul och ett gott nytt år och därmed förklarar sammanträdet avslutat

Vid protokollet:

Anders Andersson
Justeras:

Ingemar Javinder
Ordförande

Seija Hedberg
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