PROTOKOLL
Datum

2017-11-29
Sophia Ek, 0248-70333
sophia.ek@rattvik.se

Kommunala Pensionärsrådet
Plats

Insikten, Hedslund

Datum

2017-11-29 kl. 10:00 – 11:40

Deltagare Anders Åkerlund
Bo Bjerner
Lotta Skalme
Sören Kratz
Åke Nilsson
Gun Some
Kerstin Ehlis
Siw Jonsén ers Solveig Hansson

Övriga deltagare
Lena Fröyen
Britt-Marie Essell
Maria Vågbratt
Elisabeth Johansson
Anders Frodig
Sophia Ek

Ordförande
SPF Rättvik
SPF Rättvik
SPF Ore
PRO Rättvik
PRO Rättvik
PRO Rättvik
SKPF

Förvaltningschef
Landstinget
Vårdcentralen
Syn- och hörselinstruktör,
anhörigsamordnare
Kostchef
Sekreterare

1. Val av protokolljusterare
Sören Kratz valdes till justerare av dagens protokoll.
2. Dagordningen godkänns
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Deltagarna presenterade sig och antecknades på närvarolistan.
4. Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Därefter protokollet till handlingarna.
5. Besök
Anders Frodig, kostchef informerade och svarade på frågor.
•

”Återtaget” – lokalproducerad mat vid Stiernhööksgymnasiet.

•

Nya upphandlingsavtal med stort fokus på lokalproducerad mat. Till
exempel från och med 1 oktober 2017 är all kyckling svensk.

•

I princip lagas all mat från grunden. Ytterst lite halvfabrikat.
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•

Särskilda boenden har fått ändrad måltidsordning med frukost,
förstärkt 11-fika, lunch med dessert klockan 14.00 med en liten
aptitretare vid 13.45, middag vid 18.00 i stället klockan 17.00.
Därefter ett kvällsmål. Man har förkortat nattfastan. Mycket positiva
resultat i Boda. Denna förändrade måltidsordning ska införas i hela
Rättvik.

•

Även fokus på att skapa god miljö vid måltiderna. Lugn och ro.

•

Kerstin Ehlis undrar hur näringsberikad maten är i matlådorna. När
hemtjänstkunder fryser in förloras mycket näring.

Frodig: vi försöker alltid tilläggsberika maten så mycket som möjligt
med grädde och smör. Efter en omstrukturering från tidigare har man nu
olika fack i matlådorna.
Fröyen: det är lättare att påverka och tillgodose kosten på särskilda
boenden jämfört med i ordinärt boende. Man kan inte gå in och
bestämma hur dessa kunder ska göra i hanteringen av sin mat.
Kommunen kommer framöver att ha en fast anställd dietist.
6. Information landstinget
Britt-Marie Essell informerar.
•

Ekonomin i landstinget är stark nu: prognosen för 2017 plus 232 mkr.

•

Rekrytering av personal är den stora utmaningen.

•

Satsning fortsatt på vårdnära service (VNS).

•

Förstärkta resurser till ambulanshelikoptern med 2 mkr för mer
flygtid och specialistutbildning.

•

Förstärka resurser på forskning.

•

Nära sjukvård – närsjukvård och mobila team. En satsning på 5 mkr.
Det görs i samarbete med Ludvika och Smedjebackens kommuner.
Målgruppen är personer med många sjukdomar där vården kräver ett
samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvården och
slutenvården. Teamet gör gemensamma hembesök tillsammans med
kommunens personal.

•

Landstingsdirektören har fått i uppdrag att genomföra en extern
utredning om BB och förlossningen i Mora.

•

Från 2018 tar landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken.

•

1 januari 2018 bildar Region Dalarna och landstinget ny
regionorganisation. Vissa ansvarsområden från länsstyrelsen läggs
över på region Dalarna. Läs mer på www.ltdalarna.se/regionbildning.

7. Information vårdcentralen
Maria Vågbratt informerar.
•

Influensavaccinering pågår. Man åkte dessutom ut till Furudal en
särskild dag vilket blev mycket lyckat och man nådde många som
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man annars inte skulle nå. Alla över 65 år och riskgrupper
rekommenderas att vaccinera sig och för dessa personer är
vaccineringen gratis.
•

Inte fullt bemannat ännu. Därför tar man in stafettläkare. Det positiva
är dock att det är samma återkommande stafettläkare.

•

Nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård träder i kraft från och med första januari 2018. Syftet är att
skapa större samverkan mellan primärvård och kommuner.
Tyngdpunkten av ansvaret kommer att ligga på vårdcentralerna.

8. Information kommunledningen
• Lagen om valfrihet (LOV) gällande externa utförare inom
hemtjänsten. Den gemensamma nämnden för (LOV) som hittills varit
ett samarbete mellan Leksand och Rättvik kommer att upphöra från
och med 2018. Därefter kommer varje kommun hantera sina egna
LOV-ärenden.
•

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tillfälligt fått flytta till andra
lokaler i centrum då deras lokal saneras på mögel.

•

Mycket skadegörelse och nedskräpning i både centrum och
framförallt på högstadiet på sistone. De nyrenoverade
omklädningsrummen i idrottshallen har redan fått skador för omkring
100 000 kronor. Kommunpolis är informerad om detta. Vädjan till
allmänheten om att anmäla så fort man ser något som tyder på
skadegörelse/ nedskräpning.

•

Under våren kommer PwC göra en politiskt beställd revision för att
få fram en kostnadsberäkning mellan särskilt boende kontra
hemtjänst, men också för att se över kommunens långsiktiga behov
inom äldreomsorgen.

9. Information socialförvaltningen
• Man arbetar mycket med att räta ut frågetecken inför den nya
lagstiftningen gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Det viktiga är att det förebyggande arbetet ska kunna
ske i det egna hemmet.
•

Det kommer att bli ett dialogmöte med region Dalarna vad gäller
kompetensförsörjning inom socialförvaltningen. Vad finns det för
behov framåt?

•

Fallförebyggande arbete pågår till kommunens äldre invånare.

•

Anhörigstöd behöver förstärkning efter att en projektanställds
uppdrag tar slut i februari. Man ser över detta.

•

Extratjänster är när arbetsförmedlingen erbjuder offentlig verksamhet
ekonomiskt stöd för anställning av nyanlända eller personer som
sedan länge har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Man
kommer i Rättviks kommun att ta in några personer anvisade av
arbetsförmedlingen.
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•

Kommunpolis Anders Modén är mycket ute i skolor och pratar med
barn och unga, vilket gett gott resultat.

•

HVB-hemmet Gemenskapen vid Utbygården läggs ner i mitten av
december eftersom behovet minskat. De ensamkommande barn och
unga som i dag bor på Utbygården flyttar till HVB Närheten.

10. Information folkhälsostrateg
Utgår.
•

Kommunala Pensionärsrådet anser behovet av en folkhälsostrateg i
kommunen vara av yttersta vikt.

11. Information syn- och hörselinstruktör/ anhörigsamordnare
• Man har haft utbildning för hemtjänstpersonalen gällande psykisk
hälsa.
•

På anhörigstödet Buketten har man haft cirkelträffar som heter
”Passion för livet”. Man ger äldre i eget boende verktyg för att
kontrollera sin vardag. Olika teman vid sex tillfällen. God
uppslutning.

12. Mötestider 2018
Onsdagar i konferensrum Insikten, Hedslund
14/2
9/5
5/9
28/11
13. Övrigt
• Åke Nilsson: Cirkelledare behövs på Handikappföreningarnas Hus.
Pensionärsföreningarna behöver komma närmare varandra för att få
till attitydförändringar i samhället och då behövs studiecirklar med
både äldre och yngre i grupperna. Åke vädjar till rundfrågning i
respektive pensionärsföreningarna för att få fram nya cirkelledare
som kan ha verksamhet i Handikappföreningarnas Hus.
Britt-Marie Essell anser att man behöver ett Allaktivitetshus där både
yngre och äldre samlas.
14. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Underskrift
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Underskrift
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Anders Åkerlund

Sören Kratz
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