PROTOKOLL
Datum

2016-09-14

Kommunala Pensionärsrådet
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2016-09-14 kl. 10-11:10

Deltagare Anders Åkerlund
Fredrik Ollén
Lotta Skalme
Bo Bjerner
Sören Kratz
Elis Persson
Lennart Some
Siw Jonsén

Övriga deltagare
Elisabeth Johansson

Ordförande
Kommunledningen
SPF
SPF
SPF, Orebygden
RPG
PRO
SKPF Ersättare för Solveig
Hansson

Maria Vågbratt
Irene Sturve

Äldresamordnare/ syn- och
hörselinstruktör
Verksamhetschef Vårdcentralen
Folkhälsoplanerare

Frånvarande
Britt-Marie Essell
Solveig Hansson
Per-Håkan Forss

Landstingsrepresentant
Kommunledningen
PRO

1. Val av protokolljusterare
Lennart Some, PRO, 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/ minnesanteckningar
Genomgång av föregående protokoll.
Ordförande önskar att personal som arbetar inom verksamheter där det finns
hörslingor får utbildning i hur de fungerar.
Ingen information om provtagningssjuksköterskor till Furudal.
Därmed protokollet till handlingarna.
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5. Besök/ information
Inga besök denna gång.
6. Information vårdcentralchef
Verksamhetschef Maria Vågbratt informerar om en positiv trend just nu vad
gäller bemanningen. Sedan årsskiftet har man fått en till ordinarie läkare som
ansvarar för område Boda/ Furudal. I nuläget har man tre ordinarie läkare
och man räknar med att inom kort rekrytera ännu en läkare. Vid kommande
årsskifte kommer det att finnas fyra stycken ST-läkare och 2 stycken ATläkare. Då bemanningen ändå är för låg har man 1,5 stafettläkare som
tjänstgör. I nuläget har man full bemanning och god arbetsmiljö på
vårdcentralen.
Maria Vågbratt har inte fått någon information eller förfrågan angående
provtagningssjuksköterskor i Furudal.
Onsdag 28/9 blir det en kostnadsfri föreläsning om artros klockan 18.30 på
Kulturhuset i Rättvik. Anordnad av Patientrådet Rättvik/ Leksand.
7. Information kommunledningen
Fredrik Ollén informerar om biografen i Rättvik. Pensionärsbion kommer att
fortsätta. Biografen går mycket bra och det kommer folk från andra delar av
länet.
Reducerat pris för pensionärer på måndagar och man bjuds på fika.
Regeringen har kraftigt ökat momsen på biobiljetter, vilket drabbar
landsortsbiografer som nu tvingas höja biljettpriserna. Stolarna i biosalongen
i Rättvik behöver bytas ut och radavståndet är för litet. Man har sökt medel
från Svenska Filminstitutet (SF) och fått 150 000 kronor, vilket ger en god
start. SF har dessutom gett ett bidrag till landsortsbiograferna: ersättningen
bygger på förra årets resultat vilket för biografen i Rättvik genererade
270 000 kronor. Därför finns nu god potential att ordna nya stolar.
Resultatet i tävlingen Årets superkommun: Rättvik kom trea i kategorin
landsbygd.
Ekonomi: Den senaste skatteprognosen visar på en kommande förlust med
5,4 mkr inför 2017.
Förändrad organisation inom rektorsområdena och inom socialförvaltningen.
Ansvaret inom socialförvaltningen ska fördelas på tre enheter fr om år 2017.
De främsta utmaningarna är rekrytering inom alla verksamhetsområden.
Framförallt gäller det rekrytering inom lärarkåren och inom socialförvaltning
och samhällsbyggnadsutveckling. Det krävs krafttag inom både region och
kommun. Hur ska vi bli en attraktiv arbetsgivare?
Stora problem med vikarieperioden under sommaren inom äldreomsorgen.
Detta är ett nationellt problem.
Nytt avtal med Polisen. Kommunpolis Anders Modén ska ha dialog med
både kommun och medborgare. Den främsta oron för rättviksborna är enligt
Polisen: 1) att man kör för fort, 2) för liten synlighet av polisen, 3) hur ska
man lösa problem med integrationen.
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Kommunens löfte till Polisen har genomförts och man har nu köpt in
hastighetsmätningsutrustning för trafik. Det är endast ett mätinstrument för
vilken hastighet som hålls på vissa sträckor, i syfte att sammanställa hur
trafiken ser ut. Resultaten meddelas till Polisen.
Löftet gäller också att ändra lokala ordningsföreskrifter. Det gäller
problematiken med högljudd musik bland ungdomar i centrum. Krafttag
efter att det bland annat har framkommit att campingbesökare blivit så pass
störda att de aldrig mer vill besöka Rättvik igen.
Mora står som gott exempel i hur man har ändrat på de lokala
ordningsföreskrifterna för att komma till rätta med liknande problem.
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, (EKB). Ändrade lagregler
vad gäller migrationsmedel, vilket gör att kommunen tappar uppåt 20 mkr
from 2017. Detta slår mycket hårt mot hela kommunen.
Vuxenflyktingmottagning. 42 stycken ska komma under 2016. Dessa har
asyl och Rättvik har skyldighet att hitta boende åt dessa. Lösningar är på
gång, men det viktigaste är att få igång en byggnation i kommunen.
Förslag från Fredrik Ollén att Björn Evbjer, VD för Rättviks Fastigheter AB,
besöker KPR och berättar om hur planerna på nybyggnation framskrider.
8. Information socialförvaltningen
Ingen närvaro.
9. Irene Sturve, folkhälsoplanerare
Studieförbundet Vuxenskolan anordnar tillsammans med Iréne Sturve och
Elisabeth Johansson, från kommunens anhörigstöd Buketten, Nationella
anhörigdagen 6/10. Se bilaga.
Temadag: Säkerhet i vardagen äger rum på LD Hjälpmedel i Borlänge den
30/9. Elisabeth Johansson kommer att närvara.
Mässa: 55+ den 17/9. Se bilaga
Föreläsning: Försvinner och stannar kvar. Om att vara anhörig till någon
med Alzheimer. Rättviks kulturhus 1/11. Se bilaga.
Föreläsning: Hur ska vi möta dementa personer? Rättviks kulturhus 11/10.
Se bilaga.
Påtryckningar har skett angående en uppdaterad tillgänglighetsplan både på
webbplatsen och i den fysiska miljön.
10. Övriga frågor
Elisabeth Johansson informerar. Buketten får ny lokal på Gamla Närvik. Det
blir större och på markplan. Bättre parkeringar och lättare att ta sig in. Man
lämnar de gamla lokalerna 1/10, men får inte flytta in på Gamla Närvik
förrän efter ett par veckor pga. viss till-/ombyggnation och Buketten håller
därför stängt en kort period.
Nystartat projekt inom anhörigstöd. Att kartlägga behoven i alla
verksamheter i kommunen. Att få anhöriga till personer som bl. a. lider av
psykisk ohälsa, eller befinner sig i missbruk att kontakta Buketten.
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Lotta Skalme vill ha fler långtidsparkeringar vid järnvägsstationen och med
längre tidsperiod än de tre dygn som finns för den enda nuvarande långtidsparkeringsplatsen.
Bo Bjerner informerar om att kommundietist Linnea Nallgård startat ett
projekt där man ska se över måltidsmiljöerna på de olika äldreboendena och
att man behöver ge sig ut till de olika boendena och provsmaka maten.
Samtidigt ska man intervjua kunderna på äldreboendena om hur de tycker att
de har det. 15/9 startar projektet. Bo Bjerner vill bjuda in Linnéa Nallgård till
KPR för att informera om undersökningens resultat.
Siw Jonsén ger som förslag att man ordnar en kollektiv informationstavla i
olika matbutiker i Rättvik och Vikarbyn där det kan stå ”Pensionärsföreningar” istället för att det är utspritt som idag och uppdelat på respektive
förening. Viktigt att varje förening tar ner gammal information.
Frågan tas vidare till föreningarna för beslut till nästa gång.
Elis Persson vill att man till nästa KPR tar upp hur miljön i den
gemensamma matsalen vid äldreboendet på Backåkern i Boda upplevs av
personal och de boende. Enligt Elisabeth Johansson har man nu renoverat i
Backåkerns matsal och delat upp rummet i olika sektioner och att man är
medveten om att förändringar krävs. Elisabeth Johansson tar med sig frågan
och meddelar status vid nästa KPR.
Bo Bjerner menar att detta faller inom dietistens Linnéa Nallgård projekt och
att man i undersökningen kommer att ha med detta.

11. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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