PROTOKOLL
Datum

2015-12-03

Kommunala Pensionärsrådet
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2015-12-03 kl. 10:00-12:00

Deltagare Fredrik Ollén
Lars-Erik Jonsén
Gunilla Hammarskiöld
Bo Bjerner
Siw Jonsén
Sören Kratz
Per-Håkan Fors
Bo Lindal

Ordförande
Kommunledningen
SPF
SPF
SKPF
SPF, Orebyggden
PRO
PRO

Övriga deltagare
Irene Sturve, Folkhälsostrateg
Johanna Munters Olsson,
Verksamhetschef äldreomsorgen
Elisabeth Johansson,
Anhörigsamordnare
Maria Vågbratt, Verksamhetschef
Vårdcentralen
Linnéa Nallgård, Dietist
Ulla Jönslars, sekreterare

1. Val av protokolljusterare
Bo Bjerner, SPF utsågs att justera dagens protokoll.
2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Deltagarna presenterade sig och antecknades på närvarolistan.
4. Genomgång av föregående protokoll
Rättelse punkt 7: Doktor Lars Leksell arbetar 80 % inom äldreomsorgen.
Därmed protokollet till handlingarna.
5. Besök/information
Linnéa Nallgård, Dietist har projekt anställning under 1 år. Hon
informerade om sitt arbete med att kartlägga: Måltidsmiljöerna, hur stor
betydelse trivsamhet vid måltiderna är för de äldre, matens väg, syftet att
se över mat-situationerna på SÄBO, hur viktig personalens kunskap är
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om matens betydelse, hur mar serverar och lägger upp maten på tallriken
så att det ser aptitligt ut, kost-policyn är individuell anpassad i
kommunen.
KPR önskar att Linnea Nallgård och kostchef Anders Frodig
återkommer och redovisar resultatet och sammanställning av projektet.
6. Information vårdcentralchef
Trycket på Vårdcentralen är ovanligt högt på grund av
flyktingsituationen i kommunen, och telefon-tillgängligheten är inte
tillfredsställande. VC har många asylsökande som kommer utan att ha
beställt tid och VC har inte beställt tolk, det blir svårigheter att förstå och
besöken tar lång tid. Många av dem är barnfamiljer som är behov av
sjukvård. De erbjuds hälsosamtal och även hälsoundersökning samt
vaccination. I första hand satsas det på förskolebarn, barn och ungdomar
under 18 år. Skolsköterskorna och BVC kommer att hjälpa till med
hälsokontrollerna och vaccinationerna. Belastningen har i stort sett ökat
på alla områden.
Läkarbemanningen är fortfarande låg. 1 läkare slutar under december
månad, den 15 januari börjar 3 nya läkare.
Det Palliativa teamet får stor eloge från KPR för deras enorma arbete.
Arbetsterapeuten kommer att få hjälp från Leksand då
arbetsbelastningen är stor.
3 sjukgymnaster och 1 samtalsterapeut är anställda på heltid.
7. Information kommunledningen
400-450 flyktingar finns nu i kommunen och är fördelade på 4 olika
boenden. 20-25 barn kommer att behöva förskoleplats, och
undersökning pågår för att hitta lämpliga lokaler.
Befolkningsantalet i Rättvik har ökat med ca 5% i och med
flyktingtillströmningen.
Kommunerna i Dalarna får en extra resurs i form av förstärkning av 2
poliser som kommer att åka runt till flyktingboenden för att
informera om lagar och förordningar vad som gäller i samhället.
Socialförvaltningen planerar också att utbilda 2 personer från HVB
hemmet Närheten som ska kunna föra ut information till asylsökande.
Ett 30 tal personer besökte biografen på dagsbion som visades.
Information angående rånrisken: Vid kommande filmvisningar vill
bion ha endast jämna pengar 80:- eller betalning med kort.
Budgeten för 2016 kommer att bli tuff för kommunen.

8. Information socialförvaltningen
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Ett demensteam kommer inom snar framtid startas upp och 8
personer kommer att arbeta i teamet. De kommer att hjälpa till i
hemmen så att denna målgrupp ska få stöd och möjlighet att bo kvar i
sin hemmiljö tryggt och säkert och att skapa förutsättningar för god
omvårdnad av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Bostadsanpassningen i hemmen har ökat, då de äldre vill kunna bo
kvar i hemmen längre.
I dagsläget finn 4 tomma SÄBO platser.
9. Irene Sturve, folkhälsoplanerare
Kommunen tar över kostnaderna för Irenes tjänst på 80% då
landstinget dragit in denna kostnad i sparpaketet som de
presenterade.
Revidering av folkhälsoprogrammet pågår.
Arbetet fortsätter med:
¨Våga hjälpa¨ våld i nära relationer, våld mot dementa,
¨Hälsosamt åldrande för alla¨ i samarbete med Folkhälsorådet,
Räddningstjänsten, Sjukvården och Anhörigstödet och
Drogförebyggande arbetet med projektet varannan vatten.
Aktiviteter kommer även till Furudal i arbetet med ¨Ett gott liv för
alla¨.
10. Övriga frågor
Datum för kommande möten 2016:
17/2
11/5
14/9
30/11
Bukettens lokalfråga är ännu inte löst. SPF och PRO påpekar vikten
av att lösa detta snart då de är väldigt trångbodda och betonar hur
viktigt Elisabeths arbete är.
Enkäten om tillgängligheten kommer ut i januari och Johanna
Munters Olsson kommer att svara på den.
Hjälpmedelsmodulen önskas tillbaka till Buketten, många saknar den
och det är lämpligt att den finns på Buketten då Elisabeth är en resurs
som kan hjälpa många som kommer dit då hon även är syn och
hörselinstruktör. Lena Fröyen får i uppdrag att undersöka saken.
Uppföljning till nästa möte.
Scateboard-aktivitetspark: Bosse Bifrost inbjuds till nästa möte för att
ge med information hur långt man kommit i planeringen.
Diskussion Prebid / tajtare samarbetet och aktivt jobba med
näringsliv, turism och handel.
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Bostadsplaneringen är ute på remiss. Någon kommer att bjudas in
under våren för att lämna information hur lång man kommit.
¨Rättvik¨ skylten i slalombacken är ännu under finanseringsstadiet
11.Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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