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Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Sammanträdesrum 1, Kommunhuset, Måndagen den 9 mars 2020 kl 13.15-15.00

Beslutande

Ledamöter

Ordförande omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
SPF
PRO Söderbärke
PRO Finska
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Söderbärke
SKPF avd. 108

Monica Forsgren
Ingemar Hellström
Gert-Ove Sandberg
Britt Henriksson
Sinikka Jansson
Sten Sundfors
Britt Söderström
Ulla Ludvigsson
Kerstin Ernebrink
Lise-Lotte Jansson
Ersättare

Ingalill Zinders
Kerstin Tiger
Laina Mustonen

SPF
PRO Smedjebacken
Finska PRO

Övriga närvarande

Carina Gullemo
Teresa Ramqvist

Biträdande förvaltningschef
Sekreterare

Justerare

Ulla Ludvigsson

Justeringens plats och tid

Johan Ahlbäcks Plats 7, 16 mars 2020

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Teresa Ramqvist

Ordförande
Monica Forsgren
Justerare
Ulla Ludvigsson

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

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Johan Ahlbäcks plats 7

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Teresa Ramqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-04-07
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§1

Val av justerare
Pensionärsrådet beslutar
Välja Ulla Ludvigsson till justerare.
Ärendebeskrivning
Protokollet från dagens möte kommer justeras den 16 mars kl. 10.00
i omsorgsförvaltningens lokal på Johan Ahlbäcks plats 7.
Ulla Ludvigsson från Smedjebackens PRO föreslås till justerare av mötet.
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§2

Pensionärsrådets reglemente
Pensionärsrådet beslutar
Återremittera ärendet till föreningarna, för att se om några fler förslag finns.
Ärendet tas åter upp på nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Framtaget förslag från sekreterare gås igenom. De flesta har inget att invända
mot detta, men några av ledamöterna önskar att ett par formuleringar ändras
(nästa sista stycket på sid 1 i reglementet).
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§3

Övriga frågor
Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
De sk. välfärdsmiljonerna, vad gör man med dessa? Kommunen får cirka en
promille av summan, alltså ungefär 3.5 milj. Dessa pengar binds inte upp
utan man försöker använda dem till diverse projekt, då kommunen gärna vill
ha en buffert.
Coronavirus. Vilka förberedelser görs inom omsorgen? Nämnden har
nyligen tagit en uppdaterad krishanteringsplan. Vid stor risk för spridning
och om man får spridning inom verksamheterna kommer man hålla sjuka
personer avskilda samt minska att personal arbeter på flera olika
arbetsplatser. Problem kan uppstå då många leveranser kommer från Kina,
dock håller läget på att stabiliseras där och människor återgår till jobb.
Övergripande finns en arbetsgrupp som leds av Lasse Andersson
(säkerhetschef) där bland annat förvaltningschefer och MAS (medicinskt
ansvarig sjuksköterska) ingår.
Inom kommunen finns flera krishanteringsplaner för olika typer av
scenarion.
Kommer hälsofrämjaren att fortsätta med sitt arbete? Ja, Solveig Bodare
arbetar vidare med de förebyggande frågorna för äldres hälsa. Beslut i
omsorgsnämnden den 5 feb.
Ska kommunen köpa Allégården? Ja, beslut är taget i kommunfullmäktige.
Det kommer bli billigare att äga än att hyra, men stora renoveringsinsatser
behövs. Inget är klart om när.
Hur fungerar växelvården nu? Den är igång som vanligt och i dagsläget inte
påverkad av Coronautbrottet.
Varför verkar Smedjebackens kommun gå så mycket bättre än många andra?
I Smedjebacken genomgicks bland annat flera krisår på 90-talet, vilket gör
att man kommit i fas tidigare än andra kommuner. Man upplever ett bra
samarbetsklimat mellan de olika partierna.
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§4

Information från kommunstyrelsen
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Bokslut: Kommunen har gått bra under 2019, i slutändan 24.5 milj plus.
Vinsten ska gå till investeringar såsom den nya förskolan och LSS-boendet.
Vad gäller just för LSS-boendetså har Bärkehus uppdraget att ta in anbud,
sista anbudsdag är den 3 april. Strikta regler kring LOU (lagen om offentlig
upphandling) gör processen mer omfattande.
Bygget på Solhöjden blev till viss del fördröjt på grund av en konkurs, men
nu rullar det på. För närvarande står 60 st i kö till 25 lägenheter. Planerad
inflytt just nu är den 1 oktober.
Invigning av den nya återvinningscentralen, Nytäppan: Invigning förra
helgen med landshövdingen på plats. Kostnaden för den nya återvinningen
betalas av att avgiften för sophämtning höjts, man betalar alltså inget för att
lämna återvinnig där som privatperson.
Öppettider på Nytäppan:
Mån -Tis kl. 9-19
Ons - Fre kl. 9-16
Lör
kl. 9-13
Byutvecklig: Förra året startades projektet ”Bymiljonen”. Dessa pengar kan
sökas till olika projekt i kommunens byar.
Kommunen får en ny kommunchef från 1 mars. Det är tidigare chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen, Susanne Hedman-Jensen som efterträder
Kerstin Söderlund som går i pension.
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§5

Information från omsorgsförvaltningen
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Bokslut 2019: Prognosen under året var att omsorgen skulle gå 3.8 miljoner
kronor back. Tack vare snabba insatser med bland annat stängning av en
avdelning på Allégården och att man flyttade Lyktans korttidsboende så
kunde man minska minusposten och landade på minus 1.3 milj. kronor.
Hemtjänsten har gått bra, där har drivits ett mångårigt projekt för att jobba
effektivare som gett resultat.
Förvaltningen har arbetat med ”minustid” för att personal ska få ihop sin
heltid. Ett projekt drivs ”heltid som norm”, samtidigt som man ser över
scheman för att få dem så hälsosamma som möjligt. Dock måste man också
titta på att personalen finns där de behövs i verksamheten.
Arbete pågår även med att få ner sjuktalen.
Kostnader för LSS har blivit mindre än beräknat.
Just nu implementeras det nya verksamhetssystemet vilket kommer göra att
personalen arbetar mer digitalt.
För tillfället är personalen på förvaltningen fulltalig.
Lyktan: Nya Lyktan har bra flöde, de som ville bo kvar i lokalerna efter att
man flyttat resten av de boende på Allégården har fått göra det.
Gamla Lyktan kommer tas över av Fixarverkstan, där kommer öppnas
tvätteri för att tvätta arbetskläder åt hemtjänst, sjuksköterskor och rehab.
Uppfräschning av lokaler pågår.
Fem rum återstår som ska finnas som akutrum, och kan beläggas om behov
finns.
Ny enkät till de äldre i kommunen: Solveig Bodare kommer, under våren,
att skicka ut en fråge-enkät till alla i kommunen som är 75 år och äldre för
att även nå de som inte har insatser från oss.
Det finns möjlighet att söka en extra peng till att göra någon aktivitet som
gynnar de äldre, för mer info kontakta hälsofrämjare.
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Möte om föreningsbidrag: Den 17 mars planeras ett informationsmöte med
de föreningar som söker föreningsbidrag via kommunen Mötet kommer
handla om ansökningsförfarandet samt uppföljning. Ännu är det väldigt få
anmälda, men troligen genomförs mötet ändå.
Avlösning på helger för anhöriga: Beslutat i nämnden att möjligheten att
få avlösning även under helger för de som vårdar sina närstående i hemmet
kommer finnas kvar permanent.
Anhörigombud: Det finns idag 6 personer som arbetar som anhörigombud.
Lena Eriksson (anhörigsamordnare och demensvårdsutvecklare) ska ha möte
med dem och hoppas få ihop några till så gruppen blir att bestå av ca 10
personer. Återkoppling nästa möte.
Hemtagningsteam/rehabteam: Då det varit väldigt svårt att få tag i
personal har verksamheten legat på is. Nu kommer förvaltningen att göra ett
omtag på detta då man fått tag i personal, uppstart troligen efter sommaren.
Seniormässan? Planeras det för någon mässa i år? Efter mötet har frågan
lyfts med berörda och mässan kommer genomföras den sista lördagen i
september. Ytterligare information kommer framöver.
Bättre information önskas från råden om gränsdragningen mellan vård och
omsorg från Regionen respektive kommunen.
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