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Sammanträdesdatum

2019-05-20

Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Sammanträdesrum 1, Kommunhuset Måndagen den 20 maj kl 10.00-12.00

Beslutande

Ledamöter

Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Söderbärke, ordförande
PRO Söderbärke
SPF

Johan Reyier
Fredrik Rönning
Britt Söderström
Ulla Ludvigsson
Sten Sundfors
Kerstin Ernebrink
Britt Henriksson
Gert-Ove Sandberg
Ersättare

Mats Jakobsson
Kerstin Tiger
Laina Mustonen
Inger Carlsson
Ingalill Zinders

Omsorgsnämnden
PRO Smedjebacken
Tjänstgörande, PRO Finska
Tjänstgörande, SKPF avd 108
SPF

Övriga närvarande

Elisabet Zimmer
Solveig Bodare
Lena Eriksson
Alexandra Magnusson
Teresa Ramqvist

Förvaltningschef
Hälsofrämjare
Anhörigsamordnare
Verksamhetsutvecklare
Sekreterare

Justerare

Gert-Ove Sandberg

Justeringens plats och tid

Johan Ahlbäcks Plats 7, 2019-05-27

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Teresa Ramqvist

Ordförande
Kerstin Ernebrink
Justerare
Gert-Ove Sandberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Johan Ahlbäcks Plats 7, Smedjebacken

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Teresa Ramqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-06-19
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Ärendelista
§ 9 Val av justerare

3

§ 10 Avlösning för anhöriga

4

§ 11 Hälsofrämjare Solveig Bodare presenterar slutrapporten från
medborgardialogen

5

§ 12 Verksamhetsutvecklare Alexandra Magnusson informerar om
välfärdsteknik

6

§ 13 Remiss från Region Dalarna ang. ändrade riktlinjer inom färdtjänst

7

§ 14 Information från kommunstyrelsen

8

§ 15 Information från omsorgsförvaltningen

9

§ 16 Övriga frågor

Justerandes signatur

11

Utdragsbestyrkande
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§9

Val av justerare
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Välja Gert-Ove Sandberg till justerare
Ärendebeskrivning
Förslag på justerare, Gert-Ove Sandberg, protokollet kommer justeras den 27
maj kl. 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§10

Avlösning för anhöriga, anhörigsamordnare Lena
Eriksson
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Lena berättar om förslaget hon tagit fram och som beslutats av nämnden. Det
går ut på att erbjuda avlösning för anhöriga som vårdar närstående i hemmet
även på helger, som det är nu erbjuds detta endast på vardagar. Man har rätt
till 10 timmar kostnadsfri avlösning. För att kunna planera schema till
personalen så måste detta ansökas i förväg, helst en veckan innan. För
personer som inte har hemtjänst går personalpoolen in.
Anhörigombud ska finnas på samtliga av kommunens särskilda boenden,
Lena kommer få namnförslag på personer ur personalen från enhetscheferna
inom kort. Tanken med anhörigombuden är att de ska vara en länk mellan
verksamheten och de anhöriga till de som bor på boendena samt föra deras
talan och ha deras perspektiv i olika frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Hälsofrämjare Solveig Bodare presenterar slutrapport från
Medborgardialogen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Solveig Bodare, hälsofrämjare, går igenom slutrapporten från
Medborgardialogen. Projektet handlar om att planera hur man i framtiden
ska arbeta för att förebygga ensamhet och ohälsa bland äldre.
11 byar i kommunen besöktes. Många bra förslag på aktiviteter att arbeta
vidare ifrån har kommit in och man kan konstatera att det, redan nu, är
mycket aktiviteter i byarna. De flesta känner sig trygga med grannar som
man känner och man ”tittar till” varandra. Transporter är ett problem, vissa
erbjuder varandra skjuts.
Omsorgsnämnden har beslutat att en viss del av pengarna för
föreningsbidrag ska avsättas till föreningar för att kunna söka ersättning för
resor, aktiviteter och liknande som gynnar just hälsoperspektivet.
Många lyfte fördelen med att samarbeta mer mellan byar med cirklar,
tävlingar, föreläsningar mm.
Önskemål fanns om mer aktiviteter, material, skjutsar och liknande.
Solveig har gjort ett studiebesök i Fagersta där de har en frivilligcentral och
hon tittar nu på om vi kan använda oss av detta koncept i vår kommun.
Samarbete planeras med exempelvis Regionen, kyrkan sjukgymnast,
gymmet i Folkets Hus m.fl.
Senior och föreningsmässa i höst. Anmälningar börjar komma in.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Verksamhetsutvecklare Alexandra Magnusson
informerar om välfärdsteknik
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen samt föreslå Alexandra Magnusson och Lena
Eriksson att titta vidare på projektet med demensbyar och återkoppla på
nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Alexandra Magnusson berättar om förvaltningens
arbete, allmänt om välfärdsteknik och mer specifikt fjärrtillsyn.
Fjärrtillsyn går ut på att ersätta fysiska besök under nattetid med
kameraövervakning. Kameran kopplas endast på under vissa förutbestämda
tider och det är bara möjligt att göra tillsynen under dessa ”tidsfönster”.
Fördelarna med systemet är att personen slippa bli störd i onödan när denne
sover och att personal enkelt kan se om det är nödvändigt med ett hembesök
eller inte. Hur ofta och vilka tider tillsynen ska ske styrs, precis som idag, av
biståndsbeslut. Utrustningen leasas från hjälpmedelscentralen.
Dokumentationen finns i systemet och man journalför som vid ett vanligt
besök. Kommunen har tittat på andra kommuners rutiner för att hitta en bra
lösning.
Alexandra arbetar vidare med omsorgens digitaliseringsstrategi. Utbudet av
välfärdsteknik är enormt och det gäller att ha en tydlig strategi som styr vilka
saker man ska satsa på.
- Förra året fick kommunen statsmedel för att investera i välfärdsteknik,
bland annat köptes avancerade gungstolar in till flera av boendena. Dessa har
en lugnande effekt och används mycket av de boende som lider av olika
demenssjukdomar, men även för många andra med olika diagnoser. I nuläget
har Allégården, Hedgården och Solgården köpt in varsin.
- Ett mycket användbart hjälpmedel för att enklare kunna vända personer i
sängen har köpts in. – Man planerar att köpa in plattor som ska finnas i de
gemensamma utrymmena på boendena för att användas till korsord,
patienser mm. – Sensorer som avläser om en person har ramlat eller liknande
har testats men dessa hade en del problem så man utökar inte detta för
tillfället. – Frågan kommer upp om s.k. demensbyar som finns på olika
ställen och rådet föreslår Alexandra att titta vidare på hur dessa projekt är
uppbyggda och hur de utvecklas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Remiss från Region Dalarna ang. ändrade riktlinjer inom
färdtjänst
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Remiss från Region Dalarna som handlar om en uppdatering av reglerna
kring färdtjänst. Den är besvarad av biträdande förvaltningschef, enligt
bilagan som skickades med kallelsen.
Ärendet finns med på kallelsen till sammanträde för Kollektivtrafiknämnden,
Region Dalarna den 17 maj men protokollet finns inte tillgängligt i skrivande
stund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Information från kommunstyrelsen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
-Smedjebackens kommuns årsredovisning delas ut på sammanträdet.
-Ombyggnation av Solhöjden påbörjas snarast enligt avtal med SBO (Statens
bostadsomvandling). 25 lägenheter, anpassade för personer äldre än 65 år
samt för personer med funktionsnedsättning. Uthyrning kommer skötas av
Bärkehus.
-Ny förskola kommer byggas på Mogaområde. I samband med detta kommer
man också förlänga cykelvägen. Båda dessa byggen kommer vara klara
hösten 2020.
- Fler cykelvägar är på gång, bland annat jämns med Jobsbovägen.
- Kommunen har just nu en diskussion med Trafikverket som handlar om
stängning av icke säkra järnvägsövergångar samt ”gångfållor” över
tågspåren. De som finns kvar kommer vara kommer vara säkra med ljud, ljus
och bommar.
- Återvinningscentral byggs vid rondellen vid riksvägen. Det är en ny
modern anläggning i vilken man på sikt ska kunna bli registrerad efter
utbildning och ha möjlighet att lämna återvinning även när anläggningen är
stängd och inte är bemannad. Man tittar på alternativ för att
sälja/återanvända returvaror/begagnade.
-Medborgarkontoret kommer vara klart efter EU-valet, personal kommer
finnas från invandrarservice, polis mm.
-Herosfältet, arbete pågår. Man tittar på parkeringsmöjligheter, gång- och
cykelvägar mm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Information från omsorgsförvaltningen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
- Budget 2019, som det ser ut nu ligger nämnden 1 miljon kronor back. Detta
beror främst på ökande LSS kostnader samt vissa engångskostnader.
Förvaltningen har fått ett uppdrag av nämnden att lägga fram ett
åtgärdsprogram till extra nämndsammanträde den 12 juni.
Inför 2020 kommer nämnden att äska totalt 4,9 milj. då man vill bygga ett
mellanboende i kommunen för LSS. I ett mellanboende bor personerna i
fullvärdiga egna lägenheter med tillgång till personal dygnet runt (ej
detsamma som gruppboende).
Ökade kostnader för nytt verksamhetssystem, ytterligare en arbetsterapeut
(möjlighet till mer förebyggande arbete) samt ökade kostnader för
omsorgsresorna, man har tidigare även haft ett statsbidrag för ökad
bemanning inom äldreomsorgen.
- Borgholmsmodellen: Denna modell har ursprungligen utarbetats på Öland
av Kalmarregionen, projektet här drivs av Region Dalarna. Smedjebacken
planeras bli pilotprojekt i Dalarna. Detta går ut på att man i stor utsträckning
använder sig av ny teknik, patienten har utrustning hemma som direkt
registreras till vården. Troligen kommer det (om det startas) att riktas till koloch astmapatienter.
- Patientrådet är avslutat på grund ny politisk majoritet, kommunen kan
komma att ta kontakt med vårdcentralen för ett lokalt samarbete. Chefen på
vårdcentralen bjuds in till nästa möte.
-Dalfolkets fråga: via Facebook finns möjligheten ställa frågor direkt till
regionfullmäktige. Har man inte Facebook kan frågorna lämnas till
ordförande (Monica) som då kommer vidarebefordra dessa.
-Utbildning för rådsrepresentanter kommer att ske i höst.
-Övernattningsrum på boenden: finns att hyra på Allégården, inte på övriga.
-Kostnader och avgifter. Aktuella avgifter för omsorgsförvaltningen finns på
Smedjebacken.se – omsorgs- och stöd – avgifter och taxor. Kan det
synliggöras vad avgiften avser och hur kommer den personen till godo?
Förvaltningschef tar fram exempelberäkningar till nästa möte som visar
kostnader för boende vid olika inkomster. Alla avgifter betalas in till
omsorgsnämnden och registreras som en intäktspost.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information delas ut från Pensionsmyndigheten som är den myndighet som
bedömer ansökningar om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
-Ljusgården på Allégården behöver rustas, taket är dåligt, används inte
mycket i dagsläget. Möbleringen bör ses över. Förvaltningschef kontrollerar
vad som kan göras åt saken.
-Bostadsanpassning, om man blir utskriven från sjukvården och fått beslut
om bostadsanpassning kan man bo tillfället på Lyktan för att invänta att detta
blir klart.

Justerandes signatur
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§ 16

Övriga frågor
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Bjuda in representant från Bärkehus till nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Om man vill ställa sig i kö för att söka lägenhet via Bärkehus finns idag
endast en möjlighet (om det är ”vanliga” bostadsmarknaden) och det är att
registrera sig via deras hemsida. Man behöver då ha en mejladress samt
möjlighet att bevaka sina erbjudanden via dator vilket kan bli ett problem om
man inte har tillgång till dator/smartphone/surfplatta och då troligen heller
ingen mejladress. Rådet önskar bjuda in någon representant från Bärkehus
som kan svara på frågor ang detta till nästa möte.

Justerandes signatur
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