PROTOKOLL
Datum

2016-02-17

Kommunala Pensionärsrådet
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2016-02-17 kl. 10.00-12:00

Deltagare Anders Åkerlund
Fredrik Ollén
Gunilla Hammarskiöld
Bo Bjerner
Siw Jonsén
Sören Kratz
Lennart Some
Elis Persson

Ordförande
Kommunledningen
SPF
SPF
SKPF
SPF, Orebyggden
PRO
RPG

Övriga deltagare
Irene Sturve, Folkhälsostrateg
Lena Fröyen, Socialchef
Elisabeth Johansson,
Anhörigsamordnare
Gun Some
Ulla Jönslars, sekreterare

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
Genomgång av föregående protokoll. Därmed protokollet till
handlingarna.
5. Besök/information
Inga besök denna gång.
6. Information vårdcentralchef
Ingen närvaro.
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7. Information kommunledningen
Fredrik Ollén redovisade undersökningen ¨Hur bedömer
medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på¨. 53 % har
svarat på enkäten (cirka 300 personer). Resultatet av undersökningen
läggs som bilaga till protokollet.
Byggnationen av bostäder bör komma igång då bostadsbristen är stor
och det kommer att bli viktiga beslut för politikerna i framtiden.
Biografen kommer att fortsätta med filmvisning dagtid den sista
måndagen i månaden. Frågan om att ledsagares möjlighet att få fritt
inträde till biografen är inte utredd. Fredrik Ollen tar med sig frågan.
Kommunens bokslut visade ett positivt resultat, cirka 6,5 miljoner
plus för 2015.
8. Information socialförvaltningen
Bokslutet för Socialförvaltningen 2015 blev cirka minus 2 miljoner.
Rättvik har den 15 februari startat upp ¨Patientrådet¨. Ett råd som har
till uppgift att ge information om hälso och sjukvårdsfrågor.
Britt-Marie Essell är ordförande i rådet. Information om Patientrådet
kommer att finnas på vårdcentralen i Rättvik samt på landstingets och
kommunens hemsidor.
Integrationssamordanare har nu anställts, hon heter Anna Börjel.
Lena Fröyen, Socialchef, Johanna Munters, Verksamhetschef
äldromsorgen, Gunilla Klingh Verksamhetschef stöd och omsorg,
Annelie Granath MAS, Åsa Holén, Linnea Nallgård, Dietist, Jessica
Pedersen kommer att flytta sina kontor till Skolgatan då det är brist
på kontorslokaler på Hedslund.
Demensteamet är nu i gång, mer information kommer att lämnas
senare.
Kommunen har ansvaret för 84 flyktingbarn i dagsläget.
Den 1 februari har den första ¨Anhörigträffen¨ startats upp i Furudal.
I Orestrands samlingssal har den första träffen ägt rum, och det kom
21 personer på besök.
9. Irene Sturve, folkhälsoplanerare
Planeringen för mässan 55 + pågår för fullt. Mässan blir den 17
september i Församlingshemmet. Ett 50tal utställare kommer att vara
där. Projektledare är Bo Bjerner och Jaan Roosaar.SPF.
Träningen för 85 + på Koppjärk får fortsatt stöd från kommunen.
Träningen är Onsdagar 11:30-12:30.
Träning - övning av fallteknik har startat, torsdagar 18-20 på Rättviks
judoklubb. De kommer även att vara med och presentera sig på
Mässan 55 +.

2(4)

Datum

2016-02-17

Temadagar under våren 2016:
Fredag den 11 mars kl. 19:00 Dans i Rättviksparken
Tema trädgård senare i vår.
Planering för dans i Furudalsparken.
Fallförebyggande arbete i samverka med Räddningstjänsten,
Buketten, Hemsjukvården och Folkhälsan. Tjänsteskrivelse har gått
vidare till ksau/ks.
Alkohol, äldre och hälsa: Alkohol bidrar till några av de äldres
främsta hälsoproblem. Torsdag den 24 maj anordnas en öppen
föreläsning på temat och i anslutning till den hålls att Cafémöte kl.
18-20 via anhöriggruppen.
Våldet går inte i pension ¨Våga Hjälpa¨. Medel för att utveckla detta
projekt kommer att sökas hos Allmänna arvsfonden.
Irene erbjuder att komma till era föreningar och berätta mera om
detta arbete.
¨Passion för livet¨ via Buketten. Den 1 mars håller Irene föredrag
under förmiddagen tema Rörelse i vardagen.
Arbetet i samverkan för ökad hälsa och livskvalitet fortsätter, rörelse
i vardagen, mat och matvanor, social gemenskap, trygghet och
säkerhet och meningsfull sysselsättning.
10. Övriga frågor
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. Fredrik informerar om läget och
eventuell lösning. SPF tycker att det är dags att lösa problemet, och
vill ha denna fråga som en punkt i kallelsen så uppdatering ske vid
nästkommande möten.
KPR vill bjuda in Kostchef Anders Frodig och Dietisten Linnea
Nallgård vid ett senare tillfälle för mera information hur projektet
Mat i vardagen går.
Tv utbudet har blivit sämre på boendena i kommunen. Många vill ha
utökning av utbudet för att få en ökning av trivseln på boendet.
Demensteamet kommer att bjudas in till KPRs - möte när de kommit
igång med verksamheten.
Scateboard-aktivitetspark-lekpark: Fredrik informerade om hur långt
man kommit med planerna på aktivitetsområdet. På mötet den 11 maj
hoppas Fredrik kunna ge svar på några frågor.
Bostadsplaneringen är ute på remiss. Någon kommer att bjudas in
under våren för att lämna information hur långt man kommit.
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11. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Underskrift
Ordförande

PRO

Sekreterare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anders Åkerlund

Lennart Some

Ulla Jönslars

