Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(8)

Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-02-16

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 15.55

Beslutande

Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Bo Jönsson (V)
Gudrun Bengtsson (SD)
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Maj-Britt Haker (SPF)
Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)
Inger Hammarquist (PRO Näsum)

Tjänstgörande ersättare

Pia Raae (PRO Bromölla)
Övriga närvarande

Ersättare

Anne-May Nilson (M)
Bengt-Olof Bengtsson (SD)
Birgitta Persson (SPF)
Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla)
Gun Andersson (PRO Näsum)
Tjänstemän

Gisela Beckman, vård- och omsorgschef (information § 5)
Gitana Grikainiene, sekreterare

Justerare

Maj-Britt Haker

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2017-02-28 kl. 15.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Gitana Grikainiene
Ordförande
Conny Svensson
Justerare
Maj-Britt Haker

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

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2017-02-16

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2017-03-22
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Datum

2017-02-16

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 1

Val av justerare och tid för justering
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Maj-Britt Haker, SPF, utses att justera dagens protokoll.
Tid för justering är tisdagen den 28 februari 2017, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-02-16

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 2

Godkännande av dagordning
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Dagordningen godkänns med tillägg under ”Övriga frågor”.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-02-16

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 3

Verksamhetsinformation från äldreomsorgen
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas.
Ärende
Vård- och omsorgschef Gisela Beckman informerar om aktuella händelser
inom verksamhetsområdet:


Rekryteringen av sommarvikarier inom vård och omsorg pågår
aktivt. Enhetschef Pernilla Olsson är utsedd som ansvarig för
rekryteringsarbetet för är att möta rekryteringsutmaningen inom
verksamheten på ett bättre sätt.



Omsättning bland enhetschefer har skett inom verksamheten.
Enligt Gisela Bäckmans bedömning upplevs omsättningen av
enhetschefer inte som hög. Under 2016 slutade två chefer och
ytterligare två fick en annan tjänst inom omsorgsverksamheten. De
tjänsterna är redan tillsatta, två nya enhetschefer kommer att
rekryteras.



Bromölla kommuns hemtjänst är bäst i Skåne på
personalkontinuiteten, enligt nyhetsbyrån Syréns undersökning.
Under 2016 fick en vårdtagare besök av 10 olika
hemtjänstanställda under en tvåveckorsperiod. Kommunsnittet i
Skåne var 15 medarbetare på två veckor. Den goda kontinuiteten är
det som bidrar till att kommuninvånare med hemtjänst upplever en
trygghet och god kvalitet.

Gisela Beckman svarar på rådsmedlemmarnas frågor angående:




Ökade antal av lex Sarah rapporter inom äldreomsorgen. Nya
rutiner för rapportering enligt Lex Sarah har tagits fram. Syftet med
rapporteringar är att bli bättre på att följa upp anmälningarna för att
kunna lära av egna utredningar och åtgärder.
Kommunens långsiktiga planering för att lösa den framtida
bemanningssituationen inom äldreomsorgen på grund av åldrande
befolkning.

______
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-02-16

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 4

Bemanningsutveckling inom äldreomsorgen efter 1 juli
2015
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas.
Ärende
Regeringen har beslutat om en bemanningssatsning inom äldreomsorgen
under 2015-2018. Gisela Beckman redovisar att under 2016 har Bromölla
kommun rekvirerat 2 788 241 kronor av Socialstyrelsen. En del av
statsbidraget har använts för att anställa vårdpersonal (6,6 tjänster) samt
förstärka nattbemanningen (3 tjänster). Stimulansmedlen har kunnat
användas inom äldreomsorgen där behoven var störst, vilket gjorde det
möjligt att förbättra verksamheten där den fungerar mindre bra.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-02-16

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 5

Prishöjningen för lunch på Drejaren
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Pensionärsrådet ställer sig bakom skrivelsen daterad 2017-01-25.
Ärende
Den 28 november 2016 fattades i kommunfullmäktige ett beslut om
revidering av avgifter, allmänna riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
vård och omsorg.
Med anledning av prishöjningen för bland annat lunchen på Drejarens
dagcentral, har PRO tillsammans med SPF Seniorer skickat in en skrivelse
till kommunstyrelsen. Pensionärsorganisationerna framför önskemål om att
kommunstyrelsen skjuter upp ikraftträdandet av beslutet om prishöjningen
på lunchen tills Pensionärsrådet lämnar synpunkter i ärendet.
Pensionärsorganisationernas skrivelse redovisas.
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, anför att förslag om prishöjningen inte har
överlämnats för samråd med Pensionärsrådet. Enligt honom, uttrycker
pensionärsorganisationerna oro för Drejarens framtid på grund av
kostnadsökningen för matgästerna. Frågan ställs varför prisuppräkningar på
maten inte skett successivt under åren.
Ordförande Conny Svensson (S) delger rådet verksamhetschef för Omsorg
Susanna Wahlman-Sjöbrings svar med förklaring angående den reviderade
avgiften. Enligt henne har förvaltningen tagit fram förslag till svar på PRO
och SPF:s skrivelse som ska upp till kommunstyrelsen för beslut den 8 mars
2017.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2017-02-16

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 6

Övriga frågor
 Information om klagomål över färdtjänsten
Maj-Britt, SPF, informerar om att organisationsmedlemmarna fortsätter
klaga på Skånetrafikens färdtjänst. Kritiken gäller bland annat långa
telefonväntetider på upp till 20 minuter för att komma fram till
Skånetrafikens kundtjänst, flera timmars väntetid på färdtjänst samt långa
omvägar.
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, lyfter frågan om Region
Skåne/Skånetrafikens kvalitetsredovisning av utvalda nyckeltal på
kommunnivå kvartalsvis samt uppföljning av mål gällande färdtjänsten.
Gudrun Bengtsson (SD) föreslår att klagomål och synpunkter på
färdtjänsten även ska anmälas till kommunen/växeln. Enligt henne, kommer
de ansvariga politikerna då att få en helhetsbild av hur resenärerna upplever
färdtjänsten.
 Nästa sammanträde
Ordförande Conny Svensson (S) informerar om att det finns ett önskemål
om att byta rådets möteslokal från Studierummet till Oasens lokal.
Rådsmedlemmar ställer sig positivt till idén.
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 april 2017, kl. 14.00 i
Oasens lokal på Lagunen.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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