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Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Sammanträdesrum 1, Kommunhuset, Måndagen den 25 november 2019 kl 13.00-15.00

Beslutande

Ledamöter

Ordförande omsorgsnämnden §§ 28-32
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
SPF
PRO Söderbärke
PRO Finska
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Smedjebacken
PRO Söderbärke, ordförande §§24-27
SKPF avd 108

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

Övriga närvarande

Elisabet Zimmer
Ulrika Vieweg
Kalle Johansson
Teresa Ramqvist

Justerare

Sten Sundfors

Justeringens plats och tid

Johan Ahlbäcks Plats 7, 3 december 2019

Förvaltningschef
Region Dalarna § 31
Väderbacken Allservice AB § 32
Sekreterare

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Teresa Ramqvist

Ordförande
Monica Forsgren

Kerstin Ernebrink

Justerare
Sten Sundfors

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

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Johan Ahlbäcks plats 7

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Teresa Ramqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-12-24

§§ 24-32
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Ärendelista

Justerandes signatur

§ 24 Val av justerare

3

§ 25 Samråd från Miljö- och byggnadsnämnden gällande del av Vad 2:1
Näsberget

4

§ 26 Sammanträdestider
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§ 27 Pensionärsrådets reglemente
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§ 28 Information från kommunstyrelsen
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§ 29 Information från omsorgsförvaltningen
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§ 30 Övriga frågor
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§ 31 Ulrika Vieweg, Region Dalarna, vårdcentralen Smedjebacken
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§ 32 Kalle Johansson, Väderbacken Allservice AB
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kommunala Pensionärsrådet

§ 24

Val av justerare
Pensionärsrådet beslutar
Välja Sten Sundfors till justerare.
Ärendebeskrivning
Sten Sundfors föreslås som justerare för mötet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Miljö- och byggnadsnämnden gällande del av Vad 2:1,
Näsberget
Pensionärsrådet beslutar
Inget att erinra mot förslaget.
Ärendebeskrivning
Ett samråd har inkommit till Pensionärsrådet från Miljö- och
byggnadsnämnden ang. detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget, Vad.
Syftet med detaljplanläggningen är att ge förutsättningar för en funktionell
och attraktiv boendemiljö, samt att upphäva strandskyddet inom delar av
planområdet. Planförslaget kommer finnas tillgängligt för synpunkter fram
till den 13 december 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Sammanträdestider 2020
Pensionärsrådet beslutar
Godkänna föreslagna datum för sammanträden under 2020 men starta
samtliga sammanträden kl. 13.15 istället för kl. 13.00.
Ärendebeskrivning
Tidigare har ett sammanträde varje år varit gemensamt med
Tillgänglighetsrådet, för rapportering om kommunens budget. Då tiderna nu
gjorts om så råden har en gemensam timme vid varje sammanträde
försvinner meningen med detta och alla möten under året kommer vara
uppdelade på samma sätt, med en gemensam timme mellan kl. 14-15.
Då det är svårt att ta sig in i kommunhuset till kl. 13 (lunhstängt) beslutar
rådet att starta sina möten 13.15 istället för tidigare föreslagen tid kl. 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Pensionärsrådets reglemente
Pensionärsrådet beslutar
Återremittera ärendet till nästa möte.
Ärendebeskrivning
Ett förslag på uppdaterat reglemente delas ut på sammanträdet.
Frågan kommer upp av vilken anledning det finns en skrivning i reglementet
om antal ledamöter per förening samt vad som menas med ”med hänsyn till
antalet medlemmar och samhällsinriktad verksamhet”. Om man tittar på
andra kommuner så har exempelvis Ludvika 10 ledamöter.
Ledamöterna önskar ett förtydligande ang. denna skrivning.
SPF lägger fram ett förslag om att ha en ledamot och en ersättare per
förening, då rådet ändå inte är något beslutande organ så spelar antal
medlemmar per förening ingen roll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Information från kommunstyrelsen
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
-Budget 2020, Nationellt ser man att befolkningen blir äldre, vi är troligen på
väg in i en mild lågkonjunktur, vilket inte märks så tydligt här ännu. Enligt
Januariavtalet ska mer satsningar göras på kommunal nivå, men man vet inte
när och hur mycket.
Smedjebacken har en fortsatt stark ekonomi med plusresultat senaste 15
åren.
Generella uppräkningar görs årligen med 10 milj. per år.
Inför 2020: nytt LSS-boende (4 milj), ny förskola (7 milj.), kostenheten
(1 milj. bygger ut Gläntans kök), gatu- och väg (5,5 milj.) förstärkt budget på
IFO 6,5 milj. Verksamhetsutveckling 0,5 milj.
Kommunen planerar att bygga nya broar vid Söppenmyren nästa år, men
problemet är att hitta en leverantör som kan bygga den typen av broar.
Budgeten finns att hämta i tryckt format.
-Bärkehus, det har varit mycket diskussioner om kö-systemet, och ett par av
pensionärsföreningarna har gjort en skrivelse till Bärkehus. Nu finns ett
alternativ till den digitala kön. Man får hjälp att registrera sig hos Bärkehus
eller på Medborgarkontoret, Bärkehus sätter upp nya objekt på ICA och
Konsum i Smedjebacken och Söderbärke, men man måste själv hålla koll
och anmäla intresse om man ser något man är intresserad av. Lägenheten
kommer, som tidigare, att gå till den som har mest köpoäng

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Information från omsorgsförvaltningen
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
-Budgeten ser i nuläget ut att hamna på minus cirka 3.8 miljoner, men inga
nedskärningar planeras. Man kommer få ett tillskott till nästa år.
-Minna Sjöström, kommer arbeta som boendesamordnare på 50 %, detta är
en ny tjänst som innebär att ha en övergripande roll gällande placeringar på
särskilt boende, exempelvis vilka ansökningar har kommit, vilka beslut är
tagna, var finns lediga platser, kontakt med anhöriga mm.
- Lyktan finns på Allégården och har utökat till 15 platser från tidigare 12.
- Förvaltningen söker två nya enhetschefer en till hemtjänsten, den är precis
klar, den andra tjänsten är till Munkbogården (tidigare chef där, Therese
Johansson går över till Solgården, där ska vara två enhetschefer).
- Hemtagningsteamet har varit vilande sedan i våras. Nu föreslås en
sammanslagning med rehabteamet och att förstärka upp med arbetsterapeut
så man kan arbeta mer förebyggande.
- Solveig Bodare, hälsofrämjare, kommer presentera sin rapport på nämnden
med förslag hur hon ska arbeta framåt.
- Nytt verksamhetssystem tas fram inom omsorgen.
- Arbete pågår för att alla ska kunna ha heltid som norm.
- Nytt LSS-boende, Det kommer byggas 10 nya lägenheter, för de som
behöver viss hjälp och stöd, det är inte detsamma som ett gruppboende, där
är vårdbehovet större. Detta leder förhoppningsvis till lägre kostnad när man
kan ta hem placeringar från andra kommuner.
Förvaltningen tar gärna emot synpunkter, det kommer informationsträffar
när man kommit lite längre.
-Rådet önskar en presentation av öppna jämförelser till nästa möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Övriga frågor
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Underskrivet protokoll ska skickas till ledamöterna.
Ärendebeskrivning
Önskan framförs från ledamot om att få kopia av det justerade protokollet
skickat till sig istället för en utskrift. Det blir då tydligare att det är justerat
om man kan se underskrifterna. Förvaltningssekreterare noterar.

§ 31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Ulrika Vieweg, Region Dalarna, Smedjebackens VC
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Ulrika Wieveg presenterar sig, hon arbetar som ansvarig chef på
vårdcentralen i Smedjebacken. Idag är cirka 7 500 personer registrerade hos
dem. Läkarna på plats är stafettläkare men flera av dem har varit placerade
där i många år. Det är idag tre läkartjänster på papperet, men fem personer
som alternerar. Man får hjälp av mobila teamet, minst någon gång per vecka
besöker de patienter i kommunen. Troligen kommer teamet bli permanent då
arbetssättet etableras mer och mer i hela Dalarna.
Vårdcentralen samarbetar mycket med hemsjukvården som sköts av
kommunen (omsorgsförvaltningen).
Ulrika berättar om att man äskat pengar för projektet Borgholmsmodellen,
men ännu är inget beslutat. Projektet går ut på mycket digitalt samarbete
mellan patienten och vården där patienten är uppkopplad direkt till vården
via surfplatta. Patienten kan då exempelvis ta tester, väga sig, kolla blodtryck
eller blodsocker på hemmaplan och direkt få återkoppling från ansvarig inom
sjukvården om ändrad behandling och liknande.
De tidigare patientråden finns inte längre och hur det ska bli framåt
diskuteras på högre nivå. I vissa kommuner har man alternativa lösningar i
egen regi, men förutsättningen är att någon måste hålla i detta.
Personen som tidigare hade rollen som samordnare har gått i pension och
tjänsten är inte återsatt.
SPF påtalar intresset av att få igång detta igen.
Patientrådet var ett informationsforum mellan representanter från olika
organisationer och dåvarande Landstinget, där de olika parterna kunde lyfta
frågor. Ansvaret för detta ligger nu hos verksamhetschef för
Västerbergslagen.
Problemet med parkering vid vårdcentralen är stort och påtalat till Tekniska
vid flertal tillfällen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Kalle Johansson, Väderbackens Allservice AB
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Kalle Johansson är en av ägarna till det nya sociala företaget Väderbackens
Allservice AB som tar över Komhalls verksamhet. I det stora hela kommer
verksamheten vara densamma som innan, med skillnaden att man gör RUTavdrag på kostnaden, då det inte längre är kommunägt. Företaget består av
tre delägare varav Kalle är en, de andra två är Mattias Nilsson och Peter
Delerud. All vinst kommer gå tillbaka till företaget.
Med den nya företagsformen utökas möjligheten att utföra arbeten för
privatpersoner, föreningar, företagare mm, men man behåller den sk.
kärnverksamheten genom att kommunen köper platser för
arbetsmarknadsåtgärder. Exempel på arbeten som utförs av företaget är
snöskottning, lövräfsning, hjälp vid flytt mm.
Man arrenderar en stor del åkermark av kommunen.
Gårdsbutiken finns inte kvar.
Just nu kontaktar man gamla kunder för att se om de är fortfarande är
intresserade av att beställa arbete, men man har märkt viss tveksamhet då de
inte känner igen numret som ringer.
Kalle kommer gärna ut till föreningarna och berättar om verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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