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Sammanträdesdatum

2018-05-14

Pensionärsrådet
Plats och tid

Hedgården, Söderbärke, måndagen den 14 maj 2017 kl 14:10-16:00

Beslutande

Ledamöter

Ordförande, PRO Söderbärke
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
PRO Söderbärke
SKPF
SPF
PRO Smedjebacken

Kerstin Ernebrink
Mats Jakobsson
Fredrik Rönning
Britt Henriksson
Inger Carlsson
Gert-Ove Sandberg
Marianne Sahlin
Ersättare

Lise-Lotte Jansson
Åke Berggren, tjänstgörande

SKPF
PRO Söderbärke

Övriga närvarande

Gunnar Wirehn
Elisabet Zimmer
Sara Palmqvist

Elevhälsan § 10
Förvaltningschef
Sekreterare

Justerare

Inger Carlsson

Justeringens plats och tid

Johan Ahlbäcks plats 7, 2018-05-21 kl. 10:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sara Palmqvist

Ordförande
Kerstin Ernebrink
Justerare
Inger Carlsson

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

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-05-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Sara Palmqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-06-12
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Pensionärsrådet

§8

Föregående protokoll
Pensionärsrådet beslutar
Lägga föregående protokoll till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Det meddelades att möte hölls med Trafikverket i mars. Fredrik Rönning
berättar om de större projekt som nu är på gång på området. Mitträcken
mellan Smedjebacken och Fagersta, fjärrstyrning på järnvägen mellan
Ludvika och Fagersta beräknas vara klart 2020, för arbetet med genomfarten
i Söderbärke ska Trafikverket tillsätta en projektledare i höst. Även en
översyn av gång- och cykelväg mellan Smedjebacken och Ludvika planeras.
Tillgänglighetspris. Det har inte kommit in några nomineringar till
tillgänglighetspriset i år.
Marianne Sahlin meddelar att hon gärna ser att namn skrivs ut när det står
om nya chefstillsättningar.
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Pensionärsrådet

§9

Upplägg för bostads- och trafikgruppen
Pensionärsrådet beslutar
Bjuda in berörda personer till det kommunala pensionärsrådets
sammanträden när det finns aktuella bostads- och trafikfrågor att diskutera.
Ärendebeskrivning
Under pensionärsrådets förra sammanträde diskuterades upplägget för
bostads- och trafikgruppen. Alla ombads ta med sig informationen till
respektive förening för beslut under detta sammanträde.
Förslaget på upplägg för detta i fortsättningen var att inte längre ha några
specifika grupper. Istället att det vid behov bjuds in berörda personer från till
exempel Bärkehus och tekniska kontoret för att diskutera aktuella frågor
inom bostads- och trafikområdena.
Inför pensionärsrådets beredningar kan omsorgsförvaltningen höra med
tekniska kontoret samt Bärkehus om vad som för tillfället kan vara aktuellt
och eventuellt bjuda in berörda personer om det behövs.
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§ 10

Information från Gunnar Wirehn
Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Gunnar Wirehn från elevhälsan informerar om kommunens arbete mot våld i
nära relationer. Kommunfullmäktige antog 2017 ”Handlingsplan för våld i
nära relation och hedersrelaterat våld 2017-2020”.
En nationell strategi med fyra målsättningar finns:


Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld



Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn



Effektivare brottsbekämpning



Förbättrad kunskap och metodutveckling

Dessa målsättningar återfinns i handlingsplanen.
Det har länge funnits en kvinnofridsgrupp i Smedjebacken, denna är numera
en grupp mot våld i nära relationer.
Det finns inget skyddat boende i Smedjebacken, samarbete sker med
Ludvika som har ett sådant boende. Vid behov samarbetar Smedjebacken
även med andra kommuner.
Tankar finns på att det kanske kan hållas någon utbildning riktad mot
personal för arbete mot våld bland äldre.
Gert-Ove Sandberg meddelar att det finns ett intresse för utbildning i ämnet
bland pensionärsföreningarna. Gert-Ove lyfter även frågan kring om det
finns ett mörkertal bland äldre när det gäller våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 2017-2020
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§ 11

Information från kommunstyrelsen
Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunalråd Fredrik Rönning informerar bland annat om:
Medborgarcentrum. Det har funnits planer på ombyggnation av entrén i
kommunhuset till ett medborgarcentrum. Dock har det upptäckts att det finns
bärande väggar där ombyggnationen var tänkt att göras. Tidsplanen för
uppstart av verksamheten är på grund av väggarna förskjuten i avvaktan på
att lokalfrågan löser sig.
Fritidsgårdarna. Föreningarna Folkets hus i Smedjebacken respektive
Söderbärke tillsammans med ABF startar fritidsgårdar. Den i Smedjebacken
är nu i gång. I Söderbärke ska ombyggnation göras innan uppstart.
Fritidsgård finns även i Vad, driven av deras bystugeförening.
Avveckling HVB-boenden. Domherren på Allégatan avvecklades för cirka 6
månader sedan. Björkbacken kommer avvecklas inom om cirka 1 år.
Kostproduktion. På gång på Munkbogården och Hedgårdens kök invigdes
idag. Alla tillagningskök planeras vara igång i år. Frågor som kvarstår är hur
det ska se ut på Gläntan samt matdistributionen i fortsättningen.
Höghuset på Malmgatan. Invigning för allmänheten är den 7 juni klockan
16:00.
Miljösmarta bostäder för låginkomsttagare. Tidningsartikel har skrivits om
detta. Kommunen är inte inblandade, så svårt att veta hur företaget ligger till
i processen.
Ser ekonomiskt bra ut för kommunen 2019.
Britt Henriksson undrar om det går att ändra namnen på boendena i
Söderbärke som nu kallas temporära boenden. Fredrik föreslår att skrivelse
skickas till Bärkehus och miljö- och byggkontoret av den som vill.
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§ 12

Information från omsorgsförvaltningen
Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Elisabet Zimmer informerar bland annat om:
Hemtagningsteamet. Två personer arbetar måndag-fredag dagtid. De hjälper
till i hemsjukvården om de inte är fullbokade. De som hittills fått hjälp av
teamet är positiva. Återkommer i höst med en utvärdering av arbetet.
Landstingets mobila team. Arbetar dagtid måndag-fredag. Har varit full fart
för teamet från start. Första dagen träffade de 9-10 personer, teamet bedömer
att de undvek inläggningar i 7-8 av dessa fall.
Genomlysning LSS och socialpsykiatri. Goda tankar och idéer framfördes på
träffen på Almen i mars. Utredningen som gjorts av förvaltningen togs upp
på förra arbetsutskottet, ärendet återremitterades till förvaltningen för fortsatt
utredning.
Cecilia Nordström blir ny chef efter Tina Andersson som blir
biståndshandläggare efter sommaren. Cecilia tar över som chef för
Korsnäbben, Åbacken och personliga assistenter. Cecilia kommer även att
jobba med den fortsatta utredningen inom LSS.
Sommarvikarier. Ser bra ut för verksamheterna. Annons dock fortfarande
ute.
Senior Alert. Hedgården i gång på alla avdelningar, en avdelning på
Munkbogården håller nu på att införa. Tanken är att alla boenden ska arbeta
med det.
Förslag till hyra på Solgården. Antagen av omsorgsnämnden 9 maj. Kommer
hållas en informationsträff för de anhöriga där bland annat hyran ska
diskuteras.
Madeleine Wallin har efterträtt Anders Ollinen sedan mitten av april som
chef för Smedjebackens kommunala hälso-och sjukvård.
Chefstjänst för Lyktan, bemanningen och poolen är nu ute för rekrytering.
Enkät skickades ut till alla 75 år och äldre. Enkäten skickas tillsammans med
detta protokoll så de som är intresserade får se vilka frågor som ställts.
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Ungefär 500 av de totalt cirka 1200 utskickade enkäterna har besvarats.
Sammanställning av svaren ska göras under sommaren. Eventuellt kommer
en socionomstudent skriva sitt examensarbete om detta. Omsorgsnämnden
har även äskat medel för att kunna anställa en person för att arbeta med
förebyggande arbete.
Angelica Karlström är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, från första
april. Tidigare MAS, Klas Öhman, arbetar nu som sjuksköterska i
kommunen.
Förslag är framtagna av regeringen gällande möjligheten för kommuner att
erbjuda mellanboendeformer för äldre samt förenkla för äldre att få
hemtjänst utan behovsprövning.
Pensionärsfika i Morgårdshammar.
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§ 13

Övriga frågor
Pensionärsrådet beslutar
Anteckna informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(9)

