Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(8)

Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2020-06-11

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, kl. 14.00–15.50

Beslutande

Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Gudrun Bengtsson (SD)
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Åke Hallberg (PRO Gualöv-Nymölla)
Berit Sterner (PRO Näsum)

Tjänstgörande ersättare

Werna Hansson (S)
Inger Rahm (PRO Bromölla)
Agneta Nilsson (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Gisela Beckman, vård- och omsorgschef (information § 9)
Maria Broman, enhetschef (information § 9)
Gitana Grikainiene, sekreterare
Övriga

Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen (information § 10)
Justerare

Bengt Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-06-30 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

2020-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och utvecklingsenheten

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2020-07-23
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KPR § 7

Val av justerare och tid för justering
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Bengt Nilsson, PRO Bromölla, utses att justera dagens protokoll.
Tid för justering är tisdagen den 30 juni 2020, kl. 15.00 på kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 8

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

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-06-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 9

Information om vård- och omsorgsverksamhet
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Vård- och omsorgschef Gisela Beckman informerar om aktuella händelser
inom vård- och omsorgsverksamhet:


Hantering av smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen. Riskoch konsekvensanalys har gjorts och förebyggande åtgärder vidtagits
– vårdpersonal stannar hemma vid minsta symtom, tillämpning av
basala hygienrutiner för all vård- och omsorgspersonal, översyn av
rutiner för användning av arbetskläder och skyddsutrustning. Varje
vecka görs bedömning av den eventuella smittrisken inom vård och
omsorg. Verksamheten följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för hur skyddsåtgärder bör tillämpas.



Lägesbild för covid-19 i Bromölla kommun. I dagsläget är det 0-9
kommuninvånare som rapporterats ha covid-19. Hittills har inga
konstaterade fall av covid-19 hos brukare inom hemtjänsten
förekommit. Fortfarande finns inget konstaterat fall på kommunens
omsorgs- och äldreboenden.



Inrättande av specialteam och specialenhet. Verksamheten har
förberett en särskilt sammansatt personalgrupp med undersköterskor
och sjuksköterskor som med kort varsel kan ta över vården vid
misstänkt eller konstaterad smitta inom hemtjänsten samt på det
tillfälligt inrättade kortvården för covid-19 smittade som tidigare
vårdats på sjukhus. Specialteamet kommer att tjänstgöra i ordinärt
boende samt i dagverksamheten Stjärnans lokaler på Lagunen, där
enheten för kortvård inrättas så länge behovet föreligger.



Hjärtstartare på särskilda boenden. Frågan har behandlas i
kommunfullmäktige och beslut har fattats att fler hjärtstartare ska
finnas i ytterområdena och på särskilda boenden. Detta ska utredas
och därefter beaktas vid beslut om Bromölla kommun budget 2021.

Gisela Beckman svarar på rådsmedlemmarnas frågor angående:

Ordförande



Rutiner för provtagning för covid-19 hos personal och boende inom
äldreomsorgen.



Rutiner för användning av den personliga skyddsutrustningen som
visir, skyddsglasögon och munskydd.

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 9 forts



Besöksförbud på äldreboenden.



Utbildning för tim-/sommarvikarier för att förhindra smittspridning
av covid-19.

Enhetschef Hemtjänst Centrala/Västra Maria Broman informerar om
införandet av nya bemanningsmodellen inom vård- och omsorg. Från april
2020 har implementering av ”heltid som norm” startats tillsammans med
riskbedömning av smittrisker kopplade till covid-19.
En styrgrupp för införandet av Heltidsarbete som norm i Bromölla kommun
har tillsatts och utvärdering av införandet av den nya bemanningsmodellen
kommer att ske till hösten.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2020-06-11

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 10

Information om ombyggnad av särskilt boende
Brogården
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen, informerar om det fortsätta arbetet
kring planerings- och byggprocessen av Brogården.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 godkänna AB
Bromöllahems försäljning av hela fastigheten Lugnet 9 som hyrs idag av
Bromölla kommun genom Stöd och omsorg till fastighetsbolaget Brinova.
Bolaget har erbjudit AB Bromöllahem en helkoncept lösning med
byggnation av nytt äldreboende, konvertering av den östra delen av
byggnaden (hissbyggnaden) till hyreslägenheter och nybyggnation av
hyreslägenheter på den obebyggda södra delen av tomten (parkeringen).
Bromölla kommun har tidigare fattat beslut att gå vidare i processen med
nybyggnation av särskilt boende. Det innebär att den västar byggnaden på
Lugnet 9 kommer att rivas och ett nytt äldreboendeboende med 40
lägenheter, kontor och hemtjänstlokal kommer att byggas. I dagsläget ligger
fokus på att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av
byggentreprenör. Inflyttning till den nya byggnaden beräknas till år 2024.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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KPR § 11

Övriga frågor


Kommunens arbete med trafikfrågor

Ordförande Conny Svensson (S) upplyser om att förvaltningen har tagit
fram förslag till parkeringsprogram för Bromölla kommun. Kommunens
trafikingenjör har bjudits in till nästa pensionärsråds sammanträde för mer
information om kommunens arbete med trafiksäkerhet och trafikfrågor som
pensionärsorganisationerna PRO och SPF lyft upp vid tidigare
sammanträden.


Avgiftsfri busstrafik för äldre

Åke Hallberg, PRO Gualöv-Nymölla, lyfter frågan om möjligheten att få
gratis busstrafik för äldre inom Bromölla kommun. Han ger exempel på
andra kommuner som har infört avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. I
vissa kommuner är det en 70-årsgräns, i andra krävs att man har fyllt 75 för
att få använda kollektivtrafik avgiftsfritt. Förutsättningar för äldres fria
bussresor på de busslinjer som går inom kommunen diskuteras bland
rådsmedlemmarna.
 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 augusti 2020, kl. 14.00 i
Sessionssalen, Kommunhuset.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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