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Datum

Kommunala pensionärsrådet

2019-10-10

Plats och tid

Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 – 16.10

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2
Justerare

Bengt Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-10-24 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Gitana Grikainiene

Ordförande
Conny Svensson
Justerare
Bengt Nilsson

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

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och utvecklingsenheten

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2019-11-18
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2019-10-10

Kommunala pensionärsrådet

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Solveig Andersson (Alt)
Gudrun Bengtsson (SD)
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Pia Raae (PRO Bromölla)
Berit Sterner (PRO Näsum)

Tjänstgörande ersättare

Agneta Nilsson (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)
Lena Engström (PRO Gualöv-Nymölla)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Bergman (S)
Werna Hansson (S)
Bengt-Olof Bengtsson (SD)
Ulla-Stina Haraldsson (PRO Bromölla)
Inger Rahm (PRO Bromölla)
Gösta Karlsson (PRO Näsum)

Tjänstemän

Gisela Beckman, tf. vård- och omsorgschef (information § 24)
Sofie Rubin, enhetschef (information § 24)
Gitana Grikainiene, sekreterare

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-10-10

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 22

Val av justerare och tid för justering
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, utses att justera dagens protokoll.
Tid för justering är torsdagen den 24 oktober 2019, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-10-10

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 23

Godkännande av dagordning
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Dagordningens punkter ”Information om vård- och omsorgsverksamhet”
och ”Information om digitalisering inom vård och omsorg” slås ihop,
därefter godkänns dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-10-10

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 24

Information om digitalisering inom vård och omsorg
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Sofie Rubin som arbetar som enhetschef för nattpatrullen i kombination
med projektledare för utveckling av välfärdsteknik inom vård och omsorg
presenterar sig och informerar om verksamhetens satsning på att införa
digital teknik, s.k. välfärdsteknik, framförallt inom hemtjänsten och
särskilda boenden. Syftet är att öka medborgarens trygghet, aktivitet och
självständighet med hjälp av tekniken.
Det påbörjade förändringsarbetet omfattar kartläggning av
grundförutsättningar för implementering av välfärdsteknik: nu gällande
lagstiftning och bestämmelser, framtagande av tydliga rutiner,
genomförande av utbildning inom digital kompetens både hos personalen
och medborgare. En av förutsättningarna för att kunna utveckla och
digitalisera tjänster är krav på ett stabilt, snabbt och trådlöst nätverk i alla
boenden. En arbetsgrupp är tillsatt där medarbetare från verksamheten ingår.
Ett pilotprojekt avseende trygghetskamera planeras att användas på ett
särskilt boende och för medborgare som har tillsyn av nattpatrullen. Syftet
är bland annat att medborgaren får ostörd nattsömn.
Sofie Rubin presenterar en annan digital tjänst som kommer att testas inom
hemsjukvården – läkemedelsaparat som underlättar för medborgaren att
komma ihåg läkemedel och förenklar doseringen. I det här fallet laddas
automaten med medicin som förpackats i dospåsar på rulle. När det är dags
för en dos drar ljud- och ljussignaler igång och patienten får mata fram den
aktuella dospåsen genom att trycka på en knapp. Om dosen inte tas inom en
viss tid, går det ut ett larm till aktuell utsedd kontaktperson.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2019-10-10

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 25

Lägesrapport om vårdmottagningen i Näsum
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Vid pensionärsrådets sammanträde den 29 augusti 2019 lyfter Bengt
Nilsson, PRO Bromölla, frågan gällande hälsocentralen i Näsum. Efter
sommaren skulle den ha öppnats som en distriktssköterskemottagning men
den är fortfarande stängd på grund av avsaknad av politiskt beslut från
Region Blekinge. Rådsmedlemmar ställer sig bakom förslag att kommunens
ledande politiker via en skrivelse trycker på Region Skåne och Region
Blekinge för att finna en lösning gällande hälsomottagningens framtid i
Näsum. Kommunalråd Eric Berntsson (SD) som deltar på sammanträdet tar
förslaget med sig för att driva det vidare.
Den 4 september 2019 beslutar kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens
presidium i uppdrag att tillskriva Region Skåne och Region Blekinge om
betydelsen av att det finns en vårdmottagning i Näsum.
Kommunstyrelsens skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region
Skåne och Region Blekinge redovisas.
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, undrar om det kommit in till kommunen svar
från regionerna på vad som gäller för den planerade mottagningen i byn.
Gudrun Bengtsson (SD) tar med sig frågan till kommande möte med Hälsooch sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
Ärendets tidigare handläggning
KPR § 20/2019
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2019-10-10

Kommunala pensionärsrådet

KPR § 26

Övriga frågor
 Bromölla kommuns budget 2020
Gudrun Bengtsson (SD) informerar om att kommunens budget för 2020 har
fastställts av kommunfullmäktige enligt förslag från sverigedemokraterna.
Hon förtydligar att SD-budgetförslag om införande av LOV (lagen om
valfrihet) gäller inom serviceinsatserna städ, bud och inköp inom
äldreomsorgen och kommer inte att påverka kommunala tjänster inom vård
och omsorg.


Pensionärsrådets ställningstagande till kommunens
investeringsbudget 2020-2022

Ordförande Conny Svensson (S) informerar om pensionärsrådets möjlighet
att yttra sig över kommunens investeringsbudget till kommunstyrelsen om
prioritering av investeringar inom kommunala verksamheter. Rådets
sekreterare får i uppdrag att tillsammans med protokollet skicka ut till
rådsmedlemmarna kommunens investeringsbudget 2020-2022.
 Arrangemang av Seniorfestivalen 2020
Eva Bergman (S) lyfter frågan om varför Seniorfestivalen inte arrangerades
i Bromölla år 2019. Hon föreslår att Seniorfestivalen 2020 arrangeras av
pensionärsrådet. Gudrun Bengtsson (SD) tar på sig uppdrag att ta reda på
tidigare arrangemangens kostnader och om kommunen är intresserad av att
vara med.
 Skrivelse till kommunen om trafiksituationen
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, informerar om att
pensionärsorganisationerna PRO och SPF har gemensamt lämnat in en
skrivelse till kommunen gällande trafiksituationen i korsningen vid
Storgatan-Kristianstadsvägen-Kråkeslättsvägen i Bromölla. De hemställer
att kommunen tar upp frågan med Trafikverket om att anlägga ett
övergångsställe med trafikljus som skulle göra den överfarten tryggare för
cyklister och gående.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 26 forts



Ambulansverksamhetens måluppfyllelse

Bengt Nilsson, PRO Bromölla, lyfter frågan om ambulanstiderna i
Bromölla. Enligt Region Skånes mål ska ambulansen komma fram inom 20
minuter från det att ett larm med prioritet ett, det vill säga livshotande
tillstånd, har tagits emot. Den tiden uppfylls inte i Bromölla, där uppgifter
från SOS Alarm för första halvåret 2019 visar att bara runt 75,5 procent av
ambulanserna håller tidsmålet, trots att det finns en ambulans stationerad i
Bromölla. Han föreslår att bjuda in ansvarig för ambulansverksamheten till
pensionärsrådets sammanträde.
 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 december 2019, kl. 14.00 i
Studierummet på Lagunen.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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