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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2017-06-08

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 15.35

Beslutande

Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Bo Jönsson (V)
Bojan Nilsson (PRO Bromölla)
Maj-Britt Haker (SPF)
Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Tjänstgörande ersättare

Anne-May Nilson (M)
Bernt Idehed (PRO Bromölla)
Övriga närvarande

Ersättare

Werna Hansson (S)
Birgitta Persson (SPF)
Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla)
Tjänstemän

Annika Hergart, distriktssköterska
Gitana Grikainiene, sekreterare

Justerare

Maj-Britt Haker

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2017-06-20 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

2017-06-08

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2017-07-12

14-17
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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 20 juni 2017, kl. 15.00 på kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 15

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

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 16

Information om förebyggande hembesök hos
kommuninvånare som fyllt 75 år
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas.
Ärende
Distriktssköterska Annika Hergart presenterar sig och informerar om
verksamheten med förebyggande hembesök hos 75-åringar som lever i eget
boende utan hemtjänst eller hemsjukvård. Syftet är att skapa trygghet,
främja hälsa och därmed uppskjuta behov av regelbunden vård bland äldre
personer som bor kvar i hemmet.
Hembesöket är kostnadsfritt och frivilligt och tar ca 45 - 60 minuter. Det
innehåller samtal kring hälsa och läkemedel, trygghet och risker i hemmet,
fallförebyggande åtgärder, livsstilsrelaterade faktorer som motion, sömn,
kost och näring. Besöket är inte sjukvårdande, men en enklare hälsokontroll
som puls och blodtryck erbjuds om det önskas. Samtalet ger även möjlighet
för de äldre att få information om bland annat aktiviteter för seniorer (till
exempel på Drejaren) eller hur kommunens äldreomsorg fungerar. Foldrar
och informationsbroschyrer lämnas ut vid besöket.
Under 2016 erbjöds mellan 130-140 personer hälsosamtal i hemmet, ca 86
personer tackade ja till erbjudandet.
Annika Hergart informerar om Bromölla kommuns deltagande i ett projekt
”förebyggande hembesök” som bedrivs tillsammans med kommuner i Skåne
Nordost och Högskolan Kristianstad. Syftet är att arbeta fram en gemensam
modell för besöken samt utveckla, implementera och utvärdera denna
gemensamma modell.
Information om förebyggande hembesök och kontaktuppgifter finns på
kommunens hemsida.
______
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Övriga frågor
 Information om förslag till brandvarnare kopplad till
trygghetslarm
Maj-Britt Haker, SPF, informerar om förvaltningens förslag till
brandvarnare installerad hos de äldre som har trygghetslarm.
Omsorgsutskottet föreslås att fatta beslut om att brandvarnare kopplas till
medborgare som innehar trygghetslarm och som befinner sig i riskzon vid
branden eller alternativt hos samtliga kommunens medborgare med
trygghetslarm.
Enligt Maj-Britt Haker, är pensionärsorganisationerna mycket positiva till
detta åtgärdsförslag som bidrar till att stärka äldres trygghet och säkerhet.
 Uppföljning av beslut om inrättande av dietisttjänst
Maj-Britt Haker, SPF, lyfter frågan om uppföljning av kommunstyrelsens
beslut angående inrättande av dietisttjänst som pensionärsorganisationerna
PRO och SPF föreslog till kommunen i sin skrivelse den 16 januari 2015.
Rådets sekreterare får i uppdrag att vidarebefordra frågan till Stöd- och
omsorgschef Susanna Wahlman-Sjöbring med begäran om svar som tas med
i protokollet.
Enligt svar från Susanna Wahlman-Sjöbrings, är rekryteringen av dietist
klar. Hon heter Madeleine Johansson och börjar sin anställning den 26 juni
2017. Hon kommer att arbeta inom Hälso- och sjukvårdsenheten och ha
Maria Kusagård som chef.
 Planeringsarbete inför Seniorfestivalen
Maj-Britt Haker, SPF, informerar kort om förberedelser inför
Seniorfestivalen i Bromölla som är inplanerad den 3-5 oktober 2017. Hon
presenterar vem som ingår i styrgruppen samt vilka arrangemang som
planeras att genomföras.
 Parkeringssituation runt omkring Drejarens dagcentral
Maj-Britt Haker, SPF, åter lyfter frågan om parkering av kommunens
hemtjänstbilar vid Drejarens dagcentral. Den parkeringsfickan är avsedd för
Drejarens besökare och skyltningen tillåter 30 minuters parkering. Enligt
henne, parkerar hemtjänstpersonal sina tjänstebilar vid Drejarens entré
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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längre än tillåtet. Parkeringsfickan bör hållas fri för av- och påstigning, taxi,
matleveranser samt utryckningsfordon.
Maj-Britt Haker uppmärksammar att på parkeringsfickan vid Drejaren finns
en trottoarkant som utgör en fara för äldre eller funktionsnedsatta personer
som kommer till Drejaren. Rådets ordförande tar på sig uppdrag att ta upp
frågan med förvaltningen för åtgärd.
 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 augusti 2017, kl. 14.00 i
Studierummet på Lagunen.
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