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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-06-14

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 16.05

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Werna Hansson (S)
Anne-May Nilsson (M)
Bengt-Olof Bengtsson (SD)
Tjänstemän

Margaretha Johnsson, enhetschef (information § 17)
Gitana Grikainiene, sekreterare
Övriga

Lutz Dahmen (MP), ordförande i kommunfullmäktigeberedningen för tillväxt och
samhällsbyggande (information § 16)

Justerare

Maj-Britt Haker

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-06-20 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Gitana Grikainiene

Ordförande
Conny Svensson
Justerare
Maj-Britt Haker

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

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2018-07-13

14-19
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet
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Val av justerare och tid för justering .................................................................... 3
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Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 14

Val av justerare och tid för justering
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Maj-Britt Haker, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, utses att justera dagens
protokoll.
Tid för justering är onsdagen den 20 juni 2018, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 15

Godkännande av dagordning
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Dagordningen godkänns.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 16

Dialog om vision för trafikutveckling i Bromölla
kommun
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas.
Pensionärsorganisationernas representanter i rådet uppmanas lämna
eventuella synpunkter och förslag till beredningen för tillväxt och
samhällsbyggandes tjänstemannastöd Rebecka Klevendal,
rebecka.klevendal@bromolla.se senast den 15 september 2018.
Ärende
Kommunfullmäktige har uppdragit åt beredningen för tillväxt och
samhällsbyggande att ta fram ett förslag till vision för trafikutveckling i
Bromölla kommun.
Ordförande i fullmäktigeberedning för tillväxt och samhällsbyggande Lutz
Dahmen (MP) deltar på sammanträdet för att presentera uppdraget och
inhämta rådets synpunkter om:
•

trafikproblematiken i centrala Bromölla

•

möjliga lösningar kopplade till trafik för gångare, cyklister och bilister
inom området.

Lutz Dahmen (MP) framför önskemål om att representanter för
pensionärsorganisationerna diskuterar frågan vidare med sina
organisationsmedlemmar, då deras synpunkter är viktiga för detta arbete.
Eventuella synpunkter ska vara beredningen tillhanda senast den 15
september 2018.
Beredningens skrivelse ”Vision för trafikutveckling” bifogas protokollet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-05-24

Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande

Vision för trafikutveckling
Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande arbetar med att ta fram ett
förslag till vision för trafikutveckling i Bromölla kommun.
Beredningen tittar nu närmre på ett område i centrala Bromölla, se karta, och
ska inom området identifiera olika problemområden kopplade till trafik för
såväl gångare, cyklister som bilister.
I detta arbete önskar beredningen rådets synpunkter.
Välkomna att inkomma med synpunkter i enlighet med ovan till beredningen
för tillväxt och samhällsbyggande senast den 15 september.
Vid frågor eller för att inkomma med synpunkter vänligen kontakta
beredningens ordförande Lutz Dahmen på tel. 0701-10 80 07 eller
beredningens tjänstemannastöd Rebecka Klevendal tel. 0709-17 10 33,
rebecka.klevendal@bromolla.se

Bromölla kommun
Postadress
Kansli- och utvecklingsenheten
Box 18
295 21 Bromölla

Besöksadress
Storgatan 48

Telefon 0456-82 20 00 vx
Fax 0456-82 22 00
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se
Webbplats www.bromolla.se

Orgnr 212000-0894
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 17

Information om äldreomsorgens verksamhet
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Margaretha Johnsson, enhetschef för Brogården, informerar om aktuella
händelser inom äldreomsorgens verksamhet:

Ordförande

•

Aktivitetsombud är utsedda på särskilda boenden. Syftet är att
personal på respektive enhet ska ha tid att planera och genomföra
individuella aktiviteter och trevliga vardagshändelser för de äldre.
Margaretha Johnsson tar med sig Pensionärsrådets förslag att sprida
information om pågående aktiviteter inom äldreomsorgen via sociala
nätverk, till exempel Facebook.

•

Sommarrekryteringen inom vård och omsorg är klar. För att bli
anställd under sommar inom vård och omsorg finns det inget krav på
utbildning. Alla outbildade medarbetare får handledning och
introduktionsutbildning gällande lagstiftning, hygien, läkemedel,
förflyttningsteknik med mera. De får också gå bredvid ordinarie
personal i början för att känna sig trygg och säker i jobbet.

•

Rekryteringsläget av legitimerad sjukvårdspersonal. Enligt
Margaretha Johnsson, tar kommunen in hyrsjuksköterskor från
bemanningsföretag för att klara sommarbemanningen. Bromölla
kommun erbjuder inte sina medarbetare särskilda bonusar eller
ersättning om de flyttar på hela eller delar av sin sommarsemester.

•

Sjukfrånvaro inom vård och omsorg. Vård och omsorg är fortfarande
den sektor som har störst andel sjukskrivna. Sjuktalet bland
kommunens vård och omsorgspersonal var 11 % i januari i år, men
sjukskrivningssiffrorna har sjunkit till 8,39 % i april månad. Enligt
Margaretha Johnsson, är det ett resultat av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Ett antal insatser har genomförts, bland annat
administrativt stöd till chefer för att förbättra arbetsmiljön.

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 17 fort

Margaretha Johnsson svarar på rådsmedlemmarnas frågor angående:
•

Hjärtstartare på alla äldreboende. Rådets representanter för
pensionärsorganisationerna anser att varje äldreboende borde vara
utrustat med en hjärtstartare. Margaretha Johnsson ta frågan med sig
till vård och omsorgschefen.

•

Rapporter om missförhållandet enligt Lex Sarah inom
äldreomsorgen. Margaretha Johnsson tar med sig frågan om antalet
inkomna Lex Sarah-rapporter under första halvåret 2018 till vård och
omsorgschefen.

•

Rätt till särskilt boende inom lagstadgad tid. När de äldre inte kan
eller vill bo kvar hemma med den hjälp som hemsjukvården och
hemtjänsten erbjuder, finns det möjlighet att ansöka om ”bistånd” till
ett särskilt boende. Den rättigheten som alla kommuninnevånare har
enligt socialtjänstlagen kan vara svårt att verkställa på grund av att
det ibland kan vara brist på boendeplatser. Margaretha Johnsson tar
med sig frågan om kommunen uppfyller lagens krav att erbjuda den
enskilde särskilt boende inom tre månader till vård och
omsorgschefen.

•

Fallolyckor bland äldre. Enligt Margaretha Johnson, förekommer det
fall och fallskador bland äldre, men verksamheten har goda rutiner
för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och
risker.

______

Exp
Margaretha Johnsson, enhetschef Brogården

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 18

Lägesrapport gällande Brogårdens särskilda boende
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Den 27 januari 2017 har kommunfullmäktige fattat beslut om att godkänna
AB Bromöllahems förslag till förändringar var det gäller Brogårdens
särskilda boende.
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, delar med sig information om pågående
projektet gällande Brogården. Enligt svar från verksamhetschef för Stöd och
omsorg Susanna Wahlman-Sjöbring, har Bromöllahem/kommunen haft
kontakt med ett fastighetsbolag Brinova som kommer att ta fram förslag på
skisser till det nya äldreboendet. När det finns ett underlag att utgå från,
kommer en arbetsgrupp att bildas som ska arbeta med själva
boendeutformningen. Tid för igångsättning är inte fastställd, men målet är
att påbörja projekteringsarbetet så fors som möjligt. Ansvariga inom
omsorgsverksamheten har varit och tittat på en del nya boenden i andra
kommuner för att omvärldsbevaka och få tips på som vad som fungerar bra
och mindre bra. Enligt Bent Nilsson, finns det inget projektavtal om
byggnation av det nya boendet i så kallad offentlig privat samverkan (OPS)
tecknat.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-06-14

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 19

Övriga frågor
• Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 augusti 2018, kl. 14.00 i
Studierummet på Lagunen.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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