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Datum

Kommunala Pensionärsrådet

2020-10-15

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, kl. 14.00–16.25

Beslutande

Ledamöter

Conny Svensson (S), ordförande
Bengt Nilsson (PRO Bromölla)
Pia Raae (PRO Bromölla)
Åke Hallberg (PRO Gualöv-Nymölla)
Berit Sterner (PRO Näsum)

Tjänstgörande ersättare

Eva Bergman (S)
Agneta Nilsson (SPF Seniorerna Bromölla-Näsum)
Ersättare
Övriga närvarande

Ulla-Stina Haraldsson (PRO Bromölla)
Inger Rahm (PRO Bromölla)
Lena Engström (PRO Gualöv-Nymölla)
Gösta Karlsson (PRO Näsum)
Tjänstemän

Susanna Wahlman Sjöbring, verksamhetschef Stöd och omsorg (information §§ 19-20)
Johan Röjestål, teknisk chef (information § 21)
Gitana Grikainiene, sekreterare

Justerare

Bengt Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2020-10-27 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Gitana Grikainiene

Conny Svensson

Bengt Nilsson

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

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2020-10-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och utvecklingsenheten

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

Gitana Grikainiene
Utdragsbestyrkande

2020-11-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 17

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 27 oktober 2020, kl. 15.00 på
kommunkansliet.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 18

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

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 19

Verksamhetsinformation vård och omsorg
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Verksamhetschef Stöd och omsorg Susanna Wahlman Sjöbring besvarar
föranmälda frågor från pensionärsorganisationernas representanter i
pensionärsrådet angående:

Ordförande

•

Lex Sarah-rapport som inträffades i september inom äldrevården och
rutiner för händelsens anmälan till IVO, Inspektionen för vård och
omsorg.
Enligt Susanna Sjöbring, är den inrapporterade händelsen fortfarande
under utredning. När utredningen är färdigställd beslutar
kommunstyrelsens individutskott om de vidtagna åtgärderna är
tillräckliga. Om händelsen bedöms som att det är en risk för
allvarligt missförhållande beslutar individutskottet att skicka vidare
lex Sarah-anmälan till IVO.

•

Protester mot schemaläggningen inom stöd och omsorg.
Enligt Susanna Sjöbring, har Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) och fackförbundet Kommunal beslutat nationellt att införa
heltid som norm inom Kommunals verksamhetsområden. Det
innebär att om fler arbetar heltid så behöver man bland annat se över
schemaläggning och hitta en bra bemanningsmodell.
Rekommendationen är att man också tittar på forskning om
hälsosamma scheman. Från april 2020 har kommunen påbörjat
arbetet med att tillämpa heltid som norm. Bemanningskravet utgör
grund för hela schemaprocessen och det är ett samarbete där alla
parter tar sitt ansvar för att verksamheten blir kvalitetsmässigt bra.
Det kommer att göras en utvärdering av bemanningsmodellen under
oktober och verksamheten är lyhörd för personalens synpunkter som
framkommer.

•

Personalkontinuitet inom äldreomsorgen.
Enligt Susanna Sjöbring, under 2019 har en äldre person med
hemtjänst mött i genomsnitt 13 olika hemtjänstpersonal under två
veckor (i jämförelse med 9 personer under 2018 och 11 personer
under 2017).

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 19 forts

•

Åtgärder för att minska äldres ensamhet och ofrivillig isolering på
grund av coronapandemin.
Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
att minska riskerna för smittspridning. Inom vård och omsorg arbetar
man på att hitta olika lösningar för att minimera den psykiska
påfrestningen för äldre. Även om dagcentralen Drejaren har varit
stängd, har gympa och andra aktiviteter varit förlagda utomhus.
Verksamheten arbetar för att ge fler äldre personer tillgång till och
kunskap om att använda digital teknik, till exempel läsplattor.

Åke Hallberg, PRO Gualöv-Nymölla, framför ett stort tack till vård och
omsorgschef Gisela Beckman för medverkan med svar på PRO
riksorganisations enkätfrågor ”Minibarometer Coronakrisen”. Susanna
Sjöbring lovar att förmedla det vidare till Gisela Beckman.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 20

Information om färdtjänst
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Verksamhetschef Stöd och omsorg Susanna Wahlman Sjöbring presenterar
Skånetrafikens färdtjänststatistik för första halvåret 2020 som redovisades
vid Skånetrafikens politiker och tjänstemannaråds möte den 9 september
2020.
När det gäller Bromölla kommun så har antalet personer som nyttjat
färdtjänstresor gått ner drastiskt vid coronapandemin. Den kundupplevda
punktligheten för hämtning inom 10 minuter från avtalad tid har ökat
markant och andel kunder som uppger vara nöjda med resan från hämtning
till lämning är cirka 90 procent i Bromölla. Handläggningen av
färdtjänsttillståndsansökningar inom 30 dagar ligger bra till i alla kommuner
sedan våren 2020.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 21

Verksamhetsinformation från tekniska enheten
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Ärende
Teknisk chef Johan Röjestål presenterar sig och informerar om
verksamhetsområden:
•

Administration inom tekniska enheten, Åsens avfallsanläggning och
Kommunteknik.

•

Pågående projektarbeten såsom sanering av PFOS-förorenade
området på Ivöstrand, upphandling av entreprenader, försäljning av
fastigheten Åbriken 2, framtagande av detaljplan för Dygdernas väg
samt framtagande av kommunens policydokument - riktlinjer för
tomtkö och tomtavgifter, riktlinjer för markanvisning och
exploatering, lekplatspolicy, beläggningsplan.

Drift av gata/park i Bromölla kommun har varit utlagd på entreprenad sedan
2005. Från den 1 september 2020 har kommunen tagit tillbaka skötseln av
gator och parker i egen regi. Fem parkarbetare på Kommunteknik sköter
driften av gata, park och yttre miljö. Gräsklippning av stora ytor och
snöröjning av vägar och cykelvägar är däremot tjänster som har
upphandlats. Enligt Johan Röjestål, är det viktigt att det kommer fram till
verksamheten problem eller fel som gäller kommunala gator, gång- och
cykelbanor, parker, naturområden eller lekplatser. Det är viktigt att
felanmälan görs via kommunens felanmälningssystem Infracontrol. Det kan
man göra på olika sätt – via appen ”Felanmälan Bromölla kommun” eller
ringa till kommunens växel för att få hjälp med att rapportera felet direkt i
systemet Infracontrol. Man kan enkelt göra felanmälan även på datorn via
kommunens hemsida https://www.bromolla.se/kommun-och-politik/politikoch-demokrati/dialog-och-synpunkter/felanmalan/ .
Johan Röjestål redogör planer på att flytta storlekplatsen från
Skansentomten till en ny plats på Ivöstrand och i samband med det kommer
den att byggas ut. Ordförande Conny Svensson (S) föreslår att förvaltningen
tar hänsyn till att den nya storlekplatsen även anpassas till de vuxna med
syftet att främja fysisk aktivitet och social samvaro både för barn och vuxna.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 22

Vårdmottagning 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 Region Skåne och regionens svar på
skrivelsen redovisas på pensionärsrådets sammanträde den 5 december
2019. Representanter för pensionärsorganisationerna PRO och SPF påtalar
behov av tillgång till fortsatt vårdmottagning i Näsum. De föreslår att
kommunen fortsätter diskussionen med Region Skåne och Region Blekinge
kring vårdmottagningens framtid i Näsum. Bengt-Olof Bengtsson (SD) ges i
uppdrag att framföra förslaget till kommunens ledande politiker.
På sammanträdet den 13 februari 2020 informerar Gudrun Bengtsson (SD)
att frågan om vårdmottagningen i Näsum har diskuterats med kommunens
ledande politiker. Enligt henne, har samtalet skett med Region Skåne och
frågan ägs nu av regionens primärvårdsnämnd, där Bromölla kommuns har
sin representant.
På dagens sammanträde informerar Bengt Nilsson, PRO Bromölla, om att
han har varit i kontakt med Anna Wigenstorp, verksamhetschef för Helsa
vårdcentral i Bromölla i frågan om att ha Helsas filial i Näsum. Det slutliga
beskedet är att Helsa i dagsläget saknar möjlighet och resurser att öppna en
sådan i Näsum.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-15

Kommunala Pensionärsrådet

KPR § 23

Övriga frågor
•

Skrivelse från SPF Seniorerna Bromölla-Näsum angående
Drejarens dagcentral

Agneta Nilsson, SPF Seniorerna Bromölla-Näsum, delger pensionärsrådet
en skrivelse från SPF Seniorerna Bromölla-Näsum angående förvaltningens
förslag att stänga måltidsverksamheten på dagcentralen Drejaren samt
barnomsorg på obekväm tid (nattis).
Åke Hallberg, PRO Gualöv-Nymölla, framför oro även över
besparingsförslag att sälja lokaler i Västanå och Valje som är de ända
samlingslokalerna för pensionärsorganisationerna och andra
kommuninvånare i kransorter att tillgå.
Rådsmedlemmar från PRO och SPF poängterar vikten av att behålla
Drejaren samt samlingslokalerna i Västanå och Valje som viktiga
mötesplatser för äldre.
Pensionärsrådet ställer sig bakom SPF-skrivelsen daterat 2020-10-15,
skrivelsen bifogas protokollet.
•

Ambulansverksamhetens måluppfyllelse

Bengt Nilsson, PRO Bromölla, delar med sig av information om att
ambulanserna i Skåne har blivit allt mer sena för de senaste åren. Region
Skånes mål är om att 90 procent av ambulanserna ska vara framme inom 20
minuter vid ett prioritet-1larm (livshotande tillstånd).
Statistiken visar att fram till augusti i år är det bara 70,8 procent av
ambulanserna som når målet i Bromölla kommun (år 2019 – 74,8 %
respektive år 2018 – 72,2 %).
Bengt Nilsson lyfter frågan om vad de allt senare ambulanserna kan bero på
och uppmärksammar pensionärsorganisationernas oro över patienternas med
livshotande tillstånd långa väntan på ambulansen.
•

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 december 2020, kl. 14.00 i
Sessionssalen, Kommunhuset.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare
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