Anteckningar
Pensionärsrådet 11 maj -16
1. Justerare Kratz
2. Godkänt
3. Britt-Marie Essell, landstinget
Bo Bjerner, SPF (LPF)
Sören Kratz SPF
Marit Bond enhetschef vårdcentralen
Solveig Hansson
Lars-Erik Jonsén
Elis Persson
Elisabeth Johansson
4. Protokollet till handlingarna
5. Besök/ Information Utgår
6. Information från VC av Marit Bond:
Marit Bond berättar att bemanningen ser bättre ut än på ett tag. 4 ordinarie läkare som är
specialister, 3 ST och 2 AT. Det behövs fortfarande stafettläkare, men det ser ganska bra ut.
De vill ha en geriatriker så annons ligger ute. Vi behöver nästan en (1) heltidsläkare till
hemtjänsten och hemsjukvården.
Sköterskor: rekrytering p g. ser överlag bra ut på sköterskesidan. Demenssköterska på 10 %
tillsammans med Leksand. Under semestern blir det dock väldigt tufft. Svårt att rekrytera
både sekreterare och sjuksköterskor. Lite bättre på undersköterskesidan. Det kommer främst
att kunna hanteras akutärenden.
7. Information kommunledningen, Fredrik Ollén:
Får man ta med sig ledsagare på biografer gratis? Dalhalla? Svar: Nej på båda. Policy inom SF
att inte bjuda ledsagare. Det har tidigare missbrukats och det blir problematiskt för
personalen kassorna. Ett alternativ är att kommunen ev
Pensionärsbion fortsätter: byte av stolar diskuteras. Ett annat problem är momshöjningen
som kommer att ge högre biljettpriser. Diskussionen fortsätter. Pensionärsbion är mycket
framgångsrik!
Positiv nyhet: Rättviks kommun är nominerad till Årets Superkommun! Postivit flyttnetto.
Kommunala ekonomin är i balans. Befolkningssammansättning, näringsliv, förbindelse etc.
Rättvik har med sitt natursköna… Be om kopia från Fredrik!!!!!!!!!!!
Politiskt: inne i budgetarbetet. Problemet är vad ska vi göra med de ökade statsanslag som
rör migrationen?
Nya Mål- och budgetdokumentet – de har nu bestämt att from med nytt budgetår ska det
läggas på varje enskilt utskott att uppnå de olika målen som sätts. Detta för att göra det mer
tydligt och mindre tryck på de olika förvaltningarna. Ännu finns inget beslut. Förhoppningsvis
tydligare för förvaltningarna.

//RPG Elis Persson ställer fråga till Ollén som rör bostadsbristen och då framförallt vad gäller
de flyktingar som kommer. Ollén är väl medveten om problemet och det förs diskussioner
om hur man ska kunna hitta bostäder åt både flyktingar och andra rättviksbor. Ollén pekar
samtidigt på att frågan mycket rör att få de asylsökande att komma in i sysselsättning. Positiv
trend vad gäller ensamkommande i både Leksand och Rättvik där de flesta hittat någon form
av sysselsättning som studier och arbete.
8. Ingen på plats, Ollén drar därför några punkter av det som togs upp på senaste SU:
Senaste SU: ett beslut om årsarbetstidsavtal. Man styr upp bemanning efter behov och inte som
tidigare enligt procentsatser.
Höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen. Börjar gälla from 1 juli 2016. Från dagens 1772 kronor
till 1991 kr.

Ollén: Backåkern – nytt matschema from i höst. Nu kommer lunchen serveras mer vid 13-14-tiden. Se
mina anteckningar från SU!

Vi bjuder in dietist Linnéa Nallgård till nästa möte!!

9. Elisabeth Johansson drar info från Irene Sturve, folkhälsoplanerare:
Ny lokal ???
Hörslingor: Bettan har inventerat hörslingor på olika boende och kommunhuset. Det kommer
att åtgärdas på alla ställen. Offerterna är godkända. I Insikten blir det en portabel hörslinga
som kan flyttas i huset.
Elisabeth tar med sig från Elis Persson att hörslinga i salen på ??? måste åtgärdas.
Iréne Sturve (frånvarande) via (Elisabeth) Fredrik Ollén. Be om kopia av det som läses upp!!
Fallförebyggande… etc.

Övriga frågor: Olle´n tar med sig frågan om vem som tar över efter Hammarskiöld.
Essell informerar om att det har tillsatts ett pensionärsråd.
Patientråd innebär att befolkningen ska ha någon att bolla frågor med:
Maria Vågbratt, verksamhetschef Vårdcentralen
Elisabeth Johansson, äldresamordnare/ syn- och hörselinstruktör
Lena Fröyen, socialchef
Liv Lunde, ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen
Britt-Marie Essell, ordförande i Patientrådet
Lars Nygren, truckförare
Sonja Backlund, pensionär

Ewa Hall - Aldegren, diakon
Josefine Ollas, undersköterska på VC
En familj som Vågbratt har kontakt med, men de har aldrig varit med…
Man vill även gärna ha med någon nyanländ – man tittar på det.
Listan på dessa och kontaktuppgifter finns på hemsida och på anslagstavlanMan behandlar allmänna frågor inte enskilda frågor.
Man vill ha en temadag och då gärna tillsammans med Leksand. Lena Fröyen och Vågbratt tar
hand om detta. Kan artros vara intressant att ha tema kring? Tid och plats kommer.
KPR instämmer att detta är en god idé.
Kratz: Sjuksköterskor provtagning Furudal. Frågan tas upp i Länsarbetsnämnden.
Har man tittat på något rum på Orestrand?
Bond: pga bristande bemanning kan inte VC avsätta någon som kommer och tar prover.
Kommunen och Länsarbetsnämnden kommer t Furudal och ska ta upp frågan 23/5.
Till nästa möte vill man ha en rapport från ovanstående möte 23/5!!

Nästa möte: 14/9
Kontakta Anders Åkerlund 22/8

