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1. Val av protokolljusterare
Elis Persson, RPG utsågs att justera dagens protokoll.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Deltagarna presenterade sig och deltagarlistan gick runt för kontroll att
uppgifterna stämmer. Deltagarlista kommer att skickas ut tillsammans
med protokollet.
4. Aktuella frågor
Ordförande informerade fakta om befolkningen i Rättviks kommun.
Informationshäfte lämnades ut till deltagarna och läggs till protokollet.
5. Genomgång av föregående protokoll
Bo Lundahl tar upp en punkt under övriga frågor. Han undrade hur långt
man kommit med planen av byggandet av bostäder. Svar kommer under
punkt 8 i dagens protokoll. Därmed protokollet till handlingarna.
6. Studiebesök/besökare
Inga besök eller besökare.
Ebbe Evbjer inbjuds till nästa möte 27/5-2015.
Ingrid Svensson, demenssköterska och Anders Frodig, kostchef kommer
att inbjudas till ett möte under hösten 2015.
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7. Information vårdcentralen
Ingen närvaro
8. Information kommunledningen
Nytt reglemente för pensionärsrådet kommer att tas upp i KS den
10/3-2015. Ersättare har inte närvarorätt.
Fredrik lämnade information om befolkningen-andel olika åldrar, från
2005 och fram till år 2014. Informationsblad läggs till protokollet.
En intressent vill bygga bostadsrätter på kvarteret Garvaren.
Planen, projektering och vägen går framåt i projektet Vidablick.
Planer finns också att söka intressenter som vill bygga på området
Lissbrändan, även området Persborg kommer att i framtiden ligga i
planeringen.
Fredrik har varit på möte angående bussresorna då missnöjet är stort
bland befolkningen. Det kommer fortsättningsvis också fortsätta som
tidigare enlig upphandlingen, endast en ändring är klar och det är att
bussen stannar i Vikarbyn. KPR önskar att man fortsätter förhandla, då
missnöjet verkar vara stort.
9. Information socialförvaltningen
Budget och mål: Behovet av demensboenden ökar ständigt. Planer finns
att utöka demensboendet.
Planer finns också att starta demensteam inom hemtjänsten.
10 personer står i kö för att få Särskilt boende.
Trygg hemgång från lasaretten är också viktigt ur hälsoperspektiv och en
satsning på extra resurser i hemmen kommer att ses över.
10. Irené Sturve, folkhälsoplanerare.
Iréne vill att alla som kan och har idéer kommer med tips på hur och vad
man kan göra i förebyggande syfte för de dementa för att underlätta
deras vardag.
SPF tipsar om en föreläsning om demens under temat ¨När blir vanlig
glömska något värre¨ den 21 april kl. 14-15 av Margaretha Grafström,
annons kommer ut senare.
SKPF informerar om en föreläsning av Bodil Jönsson den 23 april-2015.
Irene informerade om sammanställningen av fjolårets arbete, öppna
jämförelser i folkhälsoarbetet och sammanställning av ¨Hälsa på lika
villkor¨ en övergripande rapport om hur män och kvinnor mår.
Övergripande rapport enligt enkätundersökning i Rättvik där 975 st har
svarat av 1800 st:
Männen har bra tandhälsa, psykiskt välbefinnande och är aktiva.
Kvinnorna har låg alkoholkonsumtion.
Unga män 16-29 år dricker mycket alkohol.
Fallskadorna för personer som är 65 år och äldre är alarmerande högt.
Förebyggande arbete behövs för att minska antalet.
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Utbildning av Senior-inspiratörer kommer att genomföras. Utbildningen
är gratis och de som är intresserade kan kontakta Iréne Sturve.
11. Uppföljning aktuella frågor se punkt 4
Befolkningsutvecklingen diskuterades och diagrammen visar att Rättvik
har en fortsatt ökning av medelåldern. Jämförelsen har gjorts i
kommunen, länet och riket.
12. Övriga frågor
Hjälpmedelscentralen har öppet hus (hjälpmedelsdag) den 31/3 2015, kl.
10-15.
Nya datum för KPR:s möten 2015, Insikten-Hedslund.
27/5 kl. 10-12
16/9 kl. 10-12
25/11 kl. 10-12
13. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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