PROTOKOLL
Datum

2015-09-16

Kommunala pensionärsrådet
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2015-09-16 kl. 10:00-11:30

Deltagare Anders Åkerlund
Fredrik Ollén
Gunilla Hammarsiöld
Bo Bjerner
Elis Persson
Bo Lindahl
Lennart Some
Birgitt Andersson

Ordförande
Kommunledningen
SPF
SPF
RPG
PRO
PRO
SPF Orebyggden

Övriga Deltagare
Irene Sturve, Folhälsostrateg
Johanna Munters Olsson,
Verksamhetschef äldreomsorgen
Marit Bond,
Enhetschef vårdcentralen
Elisabeth Johansson,
Anhörigsamordnare
Gun Some, PRO
Ulla Jönslars, sekreterare

1. Val av protokolljusterare
Birgitt Andersson, SPF Orebyggden valdes att justera dagens protokoll.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Deltagarna presenterade sig och sekreteraren antecknade deltagarna.
4. Genomgång av föregående protokoll
Ordförande gick igenom protokollet, inga anmärkningar. Därmed läggs
protokollet till handlingarna.
5. Besök/information
Gun och Lennart Some informerade om PRO;s pensionärsdanser som de
anordnar på Rättviks folkpark. Danserna är 1 gång/månad och är välbesökta.
Cirka 200-350 personer möter upp varje gång och entrén är 120 kronor.
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Information om pensionärsbiovisningen lämnades av Fredrik Ollén då Björn
Wallgren fått förhinder.
Filmvisning kommer att ske 1 gång/månad, till rabatterat pris och eventuellt
kommer fika att serveras. Fredrik mailar utbudet till representanterna i
pensionärsorganisationerna och de i sin tur vidarebefordrar till sina
medlemmar.
6. Ordförande: Artikel om ¨Synen på älde¨
Artikel om livet efter 65 år diskuterades. Äldre är en resurs att räkna med.
Det är viktigt att pensionärerna är med och formar framtiden tillsammans
med andra i samhället. Artikeln läggs som bilaga till protokollet.
7. Information vårdcentralen
Filialen i Furudal stängs 1/10-2015 och patienterna kommer att beredas plats
på Rättviks vårdcentral. Hemsjukvården som bedrivs av kommunen kommer
att samarbeta med vårdcentralen och vara behjälplig i de fall då patienten
inte kan ta sig till Rättvik.
Doktor Lars Leksell arbetar 50% inom äldrevården.
Bemanningen av läkare är dålig då det inte finns läkare att få tag i,
stafettläkare finns inte heller att hyra in. Sjuksköterskor är också svårt att
rekrytera, 2 vikariat lediga på vårdcentralen.
2 läkare under utbildning kommer att börja på VC i januari och
en AT läkare kommer att arbeta på VC i 4 månader under våren.
8. Information kommunledningen
Rättvik har nu klättrat 2 platser och ligger nu på 81:a plats av 240 kommuner
som bästa kommun att driva företag i. Skolorna får också bra betyg.
Infartsskyltar bör sättas upp för att marknadsföra och göra reklam för vilken
bra kommun vi bor i.
Ett medborgarförslag har kommit in från en 8 årig medborgare, att man
borde ta efter ¨Hollywood skyltningen¨. Kommunen tyckte det var ett bra
förslag/marknadsföring och har därför provat ut att bokstäverna bör var 7 x 7
meter för att de ska synas bra, och de ska sättas upp i Rättviks slalombacke.
Skyltarna om fartbegränsningen på Storgatan har nu fått tilläggs och
påminnelseskyltar att det är gångfartsområde och där gäller 7 km/timme och
fordonen har väjningsplikt för de gående. Skyltarna finn på 4 infarter.
Annexet vid kommunhuset kommer att handikappanpassas.
Vid hissen på sidan av kommunhuset kommer RFAB att sätta upp en ringklocka , så att den person som behöver hissen för att komma in kan ringa på
för att bli insläppt.
Kiosken Sibylla planerar utbyggnation, de vill kunna servera drive in.
Utbyggnaden av Reningsverket har nu startat.
Gymnasiet har 26 fler intagningar av 1:års gymnasister än föregående år. 22
elever har börjat på jordbruksutbildningen 1: års elever.
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Ambulansfrågan i Rättvik är ännu inte avklarad, fortsättning följer.
Möte 8 oktober i Luleå, en expert kommer att informera om intraprenad,
kommunalt/privat. Skolan och sociala kommer att bjudas in.
9. Information socialförvaltningen
SPF vill ha svar på om Rättviks kommun kommer att i fortsättningen svara
på Humanas enkäter. Johanna Munters Ohlsson tar med sig frågan.
Dietist är nu anställd i kommunen, i samarbete mellan kostenheten och
socialförvaltningen, projektet pågår 1 år, hon heter Linnea Nallgård.
Dietisten Linnea Nallgård och Kostchefen Anders Frodig bjuds in till nästa
möte 3/12-2015.
Ekonomin är ansträngd. Verksamheterna analyserar och ser över om och var
besparingar kan göras.
Ett demens team håller på att startas upp. Målet är att människor med
demenssjukdom ska få stöd och möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö tryggt
och säkert. Rekrytering sker inom kommunens redan tillsvidare anställd
personal.
Lärlingsplatser inom vården kommer att startas upp, 5 vuxen platser och 4
personer på gymnasienivå.
Äldreomsorgen bostadsanpassar hemmen till de som behöver det så att
personer kan gå hem efter utförd behandling eller att personen kan vara
hemma i bostaden längre istället för att flytta till särskilda boenden.
Buketten är trångbodda och i lokalförsörjningsrådet diskuteras vilka lokaler
som skulle passa.
Näringslivskontoret flyttar till Gymnasiet. Buketten tycker att dessa lokaler
på Närvik skulle passa bra då de ligger på markplan och är
handikappanpassat för att kunna ta sig in.
10. Irene Sturve, folkhälsoplanerare
Irene Sturve blir kvar på sin tjänst då kommunen tar över kostnaderna för
hennes arbete då landstinget även hade detta i sparpaketet.
Hälsosamt åldrande hela livet, Seniormässa 55+ blir troligtvis av hösten
2016. Temadag denna höst blir den 17 november i Kulturhuset. Mer
information kommer senare.
Medborgarveckan blir vecka 41, 5-11 oktober 2015 på Rättviks kulturhus.
Program skickas ut till deltagarna och läggs med som bilaga till protokollet.
Information om förebyggande och systematiskt arbete för äldres säkerhet
fallolyckor och ohälsa. Samarbete med Räddningstjänsten, Hemsjukvården
och Anhörigstöd för att säkerställa äldres säkerhet pågår. Många äldre
upplever ensamheten som ett stort problem och det kan orsaka ohälsa. På
längre sikt planeras uppsökande verksamhet.
Våga hjälpa! - information om samordning mot relationsvåld.
Informationsfolder lämnades ut till deltagarna vart man kan vända sig om
man behöver hjälp. Man kan även läsa mer på rattvik.se/vagahjalpa.
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11. Övriga frågor
Förslag/önskemål om vilken form av bostäder man skulle vilja bo i har nu
lämnats in av Gunilla Hammarskiöld till RFAB, men ingen respons eller svar
har hon fått på detta och hon undrar varför.
Hörslingan fungerar ej på Orestrand och på Enådal. Kontakt tas med RFAB
för att få det tillrättat. Det är även problem med instruktionen hur hörslingan
fås på och fungerar, önskemål är att få instruktion på papper som sitter där
hörslingan finns så att den är tillgänglig för alla som behöver använda den.
Anhörigsamordnare Elisabeth Johansson vill få informationsblad om
verksamheten som hon kan lämna ut till intresserade, och vem som kan
hjälpa henne att lägga ut information på kommunens hemsidor, hon
kontaktar Martin Litens för att få hjälp.
Vecka 41 är det Nationella Anhörigdagen. Mer information kommer senare.
Nästa möte är 2015-12-03 kl. 10.00-12.00, Insikten, Hedslund.
12. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet som alla tyckte var givande.
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Program för 5-10 oktober 2015 på Rättviks Kulturhus
Tisdag 6/10 kl 17

Torsdag 8/10 kl 14-19

Legimusträff för vuxna, föräldrar och
barn. Info och tips om hur du kan
ladda ner talböcker.

Minimässa med aktiviteter och information från bla LD hjälpmedel,
Skådebanans läsfrämjandeprojekt,
Ljudboksbytarbord –kom och byt din
ljudbok! Vi lär oss om Appar på din
smartphone och surfplatta. E-böcker.

Tisdag 6/10 Kl 17 Ore Bibliotek
Hemsidor till din tjänst!
1177 Vårdguiden, Leksands
Sparbank, Handelsbanken &
Rättviks Kommun.

Onsdag 7/10 kl 19
Föreläsning Dyslexiförbundet med
Annette Gren som berättar om sina
erfarenheter av att leva med dyslexi.
Dyslexiförbundet FMLS

Lördag 10/10 kl 11-13
Information och aktiviteteter.
Ljudboksbytarbord. Lär dig hur du
kan lyssna på e-böcker och om
Appar på din smartphone och
surfplatta.

Välkomna!

