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PROTOKOLL
Datum

Referens

2016-12-06

Pensionärsrådet

Socialförvaltningen
Sophia Adler
sophia.adler@rattvik.se

Rättviks kommunala pensionärsråd
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2016-11-30

Deltagare Anders Åkerlund
Fredrik Ollén
Lars-Erik Jonsén
Sören Kratz
Lotta Skalme
Elis Persson
Lennart Some
Siw Jonsén
Övriga deltagare
Lena Fröyen

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

Britt-Marie Essell
Elisabeth Johansson
Maria Vågbratt
Iréne Sturve
Sophia Adler

Verksamhetschef,
socialförvaltningen
Landstingsrepresentant
Syn- och hörselinstruktör
Verksamhetschef vårdcentralen
Folkhälsostrateg
Sekreterare

Frånvarande
Bo Bjerner

SPF

1. Val av protokolljusterare
Elis Persson, RPG, 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. Därefter protokollet till handlingarna.
5. Besök/ information
Inga besök denna gång.
6. Information vårdcentralchef
4 klara allmänspecialister. 3 ST-läkare och 2 stycken AT-läkare. Man
fortsätter med två stafettläkare i veckan för att klara bemanningen.
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Man har haft två influensavaccinationsdagar för allmänheten. Mycket bra
uppslutning med omkring 400 besökare första tillfället. Kort väntetid, väl
utfört. Man vill framför allt nå riskgrupperna, till exempel personer över 65
år som är hjärtsjuka.
Artrosföreläsningen med Olov Sammeli blev mycket lyckad. Under våren
2017 väntas ett nytt föreläsningstillfälle. Temat är inte bestämt ännu.
Ett problem på VC är bilparkeringen. Fler verksamheter har tillkommit
vilket gör att platserna inte räcker till. Fastighetsägaren vill inte stå för
kostnaden att bygga fler platser, därför ligger ärendet hos kommun och
landsting just nu.
7. Information kommunledningen
• Dagbion fortsätter. Kommande datum är 6/12, 15/1, 30/1. Arbetet
med byte av stolar i biosalongen fortsätter.
•

•

Befolkningssiffor: 2015 var Rättviks befolkning 10 777 personer.
Skatteunderlaget bygger på denna siffra. Ny befolkningssiffra visar
att man nu är 10 853. Högsta siffran på många år.
Många nyanlända blir inskrivna kommunmedborgare. Positiv trend.
Kommunen har överlag en stark dragningskraft.
Byggnation. Ingen byggnation på nästan 8 år. Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att låta en privat aktör bygga det man är i
störst behov av, hyresrätter. Omkring 20-30 lägenheter och det gäller
området Lissbrändan. Man har tittat på hur man gjort i andra
kommuner och sedan kraftigt reducerat priserna på mark, men som
motkrav gett att det ska främja kommunen på det sätt att det ska
handla om hyresrätter och att det som längst får ta 10 år att
färdigställa bostäderna. Aktören ska även försöka hålla så låga hyror
som möjligt.
Kommunen planerar för bostadsbyggande på Fällbytomten.

•

Migrationssituationen
Migrationsverket har varit på besök i kommunen nyligen och fick
med sig aktuella siffror. Ensamkommande flyktingbarn (EKB) är
kommunens stora ansvar. Under 2016 har man tagit emot 2400
stycken EKB och Migrationsverket spår samma siffra för 2017.
Viktigt att man upprättar ett sk stödboende.
Migrationsverket sänker medlen från 1900/dygn för varje enskild
EKB till 1350/dygn för varje enskild EKB från och med år 2017. En
minskning med ca 20 miljoner för 2017.
Den boendeform som finns är främst HVB = dygnetruntpersonal.
Relativt dyrt. Nu finns krav på att man behöver upprätta ett
stödboende som är ett slags mellanform mellan HVB och så kallad
utsluss. Gott betyg från kommunledningen till socialförvaltningen.
Integrationen har funkat mycket bra i Rättvik. Finns många frivilliga
krafter som hjälper till att bygga relationer. Man tar hand om
varandra.
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Integrationssamordnare Anna Börjel har även gjort ett stort arbete
med att få fram bostäder till de nyanlända som kommit till
kommunen. Nyanlända, dvs olika familjekonstellationer som inte är
EKB.
Utefter Migrationsverkets prognos tror kommunledningen att
migrationssituationen kan bli mer hanterbar.
E-bo-lagen är starkt ifrågasatt av många politiker. Stor risk för
segregation, språkförbistring och rasism.
8. Information socialförvaltningen
Brukarenkäter på särskilt boende (SÄBO) har gett bra resultat. Den nya
matordningen på Orestrand har slagit väl ut.
Demensteamet är på gång att utvecklas. Kommer även att börja jobba mot
SÄBO från att tidigare främst arbetat mot hemtjänst.
Revision av hemtjänsten pågår. Ska vara klart i början på nästa år.
Kommunen jobbar aktivt med hållbar utveckling. 17 övergripande globala
mål. Inom socialförvaltningen arbetar man i huvudsak med följande mål:
ingen fattigdom, främja hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet.
Man vill bjuda in kommunens hållbarhetsstrateg Markus Svensson för att
han ska få berätta om sitt arbete.
Man ser över personalrekrytering och personaltäthet inom de olika
verksamheterna. Man kan få stora bidrag för att anställa personer som av
olika anledingar inte tar sig in på arbetsmarknaden. Detta ses över under
kommande år.
Rekryteringen av ny verksamhetschef efter Johanna Munters är klar och den
nya ska vara i gång i mars 2017.
Elisabeth Johansson informerar om att invigningen av anhörigstödet
Bukettens nya lokaler på Närvik sker 12/12. Större möjligheter att utveckla
verksamheten. Fått en anställd på 50 % som satsar på ohälsa, missbruk med
mera.

9. Information folkhälsostrateg
Mässan 55 + blev mycket lyckad.
Relationsvåld. I dag (läs 30/11 2016) är andra tillfället för nyckelpersoner
inom kommunens äldreomsorg och LSS som går en webbaserad kurs i hur
man upptäcker och hanterar situationer som rör relationsrelaterat våld. Om
våld mot äldre. Försummelser, fysiskt, psykiskt, sexuellt våld där alla
aspekter av relationer är inkluderade.
På måndagar kommer det att finnas möljligheter att lära sig mer om detta på
Buketten. Man arbetar i förebyggande syfte.
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FN:s globala hållbarhetsmål. De ska anpassas till kommunen, det vill säga
bli ”glokala”.
Måndag 5/12 är det seminariet Framtidstrender 18:30 på Wasa Bio.
Planer på en Tillgänglighetsdag våren 2017. Tillgänglighet handlar om att
alla ska kunna läsa och höra och på olika sätt kunna tillgodogöra sig
information på framför allt kommunens hemsida.
10. Övriga frågor/laget runt
Elisabeth Johansson informerar om renoveringen av särskilda boendet
Backåkern i Boda. Det har målats om i alla matsalar, man har sökt och blivit
beviljade fondmedel som lagts på inventarier och gardiner i de små
matsalarna. Alla boende väljer själva var man vill inta sina måltider, på det
egna rummet, i stor eller i liten matsal. Av hygieniska skäl kan man inte få
maten serverad utifrån något annat ställe än utanför köket i stora matsalen.
De som väljer att äta i de små matsalarna eller på rummet får maten serverad
på bricka.
Tider för 2017 års sammanträden för kommunala pensionärsrådet:
15/2
10/5
6/9
29/11
Ordförande föreslår att landstingets representant får egen punkt vid framtida
möten. Godkänns av rådet.
Britt-Marie Essell ska hädanefter informera å landstingets vägnar under en
egen punkt.
Protokollen ska i fortsättningen skickas ut till varje representant vid
Pensionärsrådet via mail från sekreteraren.
Underskrift
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anders Åkerlund

Elis Persson

Sophia Adler
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