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Plats och tid

Måndagen den 13 juni 2011 klockan 10:00 –12:00

Beslutade

Åke Bertils (s) ordförande
Allan Sundvik, PRO
Britta Selin, SPF
Nils von Elern (PRO)
Greta Wedin, (SPF)
AnnKristine Hasselvik, (PRO)
Elsy Hammar, (PRO)
Henrik Markgren (RPG)
Britt Åslin, (PRO) ersättare
Inger Hedlund, (PRO) ersättare

Övriga deltagande

Inga-Lill Dahlin, sekreterare
Kia Zacco, verksamhetschef

Utses att justera

Britta Selin (SPF)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Inga-Lill Dahlin
Ordförande

Åke Bertils (s)

Justerande

Britta Selin (SPF)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2011-06-13

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Sekreterare

Kommunkontoret, Bergsjö

Inga-Lill Dahlin
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§6
Föregående mötes protokoll
Beslut: Lades med godkännande till handlingarna.
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§7
Fixartjänst
På förra mötet beslutade Pensionärsrådet att Allan Sundvik, skulle göra en
hemställan till Omsorgs- och Lärandenämnden, om inrättande av Fixartjänst i
Nordanstig.
Omsorgs- och lärandenämnden har den 2011-04-20 remitterat ärendet till
arbetsmarknadsavdelningen för utarbetande av förslag på hur tjänsten skulle
kunna utföras inom kommunens egen verksamhet, till exempel via OSA-platser
.
Ett tjänsteutlåtande från Arbetsmarknads- och Integrationsansvarig Bente
Sandström, har inkommit den 2011-05-11, med följande synpunkt:
Verksamheten anser att en fixartjänst inte ska utföras av personer i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De platserna är till för individens
rehabilitering, återgång till arbetsmarknaden eller andra insatser för att
motverka arbetslöshet. En fixartjänst är att betrakta som en ordinarie
verksamhet och skall bemannas som sådan i det fall det inrättas i kommunen.
Verksamheten anser att det är viktigt at denna typ av verksamhet utförs av
personer som är anställda i kommunen, har utbildning och god insikt i att jobba
och vistas professionellt i enskilda personers hem. För att den som beställer en
kommunal fixartjänst ska kunna känna sig trygg i sitt hem och med sina
ägodelar bör det vara en organiserad verksamhet.
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Ärendet tas upp till ny behandling om förändringar sker.
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§8
Redovisning av den ekonomiska ställningen för Omsorgs- och
Lärandenämndens verksamhetsområden per den 2011-04
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-26-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört april 2010:

83 687

Bokfört april 2011:

277 466

Avvikelse budget:

6 659

Ordföranden redovisade den aktuella ekonomiska rapporten.
Kommunal Pensionärsrådets beslut
Ekonomirapporten lades med godkännande till handlingarna.
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§9
Ansökan om representation i kommunala Pensionärsrådet från SKPF
(Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund)
Omsorgs- och lärandenämnden har den 2011-03-09 remitterat ärendet till
Kommunala Pensionärsrådet för yttrande:
SKPF (Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund) avd 50 har 216
medlemmar i Nordanstigs kommun.
SKPF vill delta aktivt i arbetet med att förbättra kommunens arbete gentemot
pensionärsgrupperna. I det arbetet är pensionärsrådet ett viktigt forum för
påverkan men också som informationskanal.
SKPF önskar få representation i kommunala pensionärsrådet.
I kommunens arbetsordning står att det kommunala pensionärsrådet ska bestå
av högst 10 ordinarie ledamöter med personliga ersättare. Samtliga platser är i
dagsläget tillsatta.
Kommunala Pensionärsrådets beslut
1. Föreslå Omsorgs- och Lärandenämnden föreslå Kommunfullmäktige,
besluta, att utöka Kommunala pensionärsrådet med en
ordinarie representant samt en ersättare.
2 Bevilja SKPF (Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund) att med en
representant och en ersättare , ingå i Nordanstigs kommunala
Pensionärsråd, om kommunfullmäktige så beslutar.
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§ 10
Rapporter/Information
a)

Beslut från Hjälpmedelsinstitutet 2011-04-27: Beviljat stöd till
förstudie från regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar=950 tkr
för tiden, maj 2011 och ska vara slutfört och redovisat senast 16
april 2012.

b)

En enkätundersökning har skickats ut till 252 brukare av
hemtjänst. Äldre- och handikappomsorgen vill undersöka hur
trygga brukarna i hemtjänsten är i sitt boende.

c)

Förhöjd grundbemanning på särskilda boenden, Bergesta:.
Kommunen har en förhöjd grundbemanning på Sörgården som
ett försök under tiden 100901-110831, som hittills fallit väl ut.
Kontinuiteten av personal har ökat vilket är positivt för brukar
samt en betydande minskning av korttidsfrånvaron.
Förslag: Att utöka försöket med ytterligare ett boende, Bergesta,
för tiden 110501-111031.

d)

Samarbetsavtal med landstinget om läkarmedverkan i kommunal
vård- och omsorg inom Bergsjö Hälsocentrals ansvarsområde.
Avtalet gäller fortlöpande med 3 månaders uppsägningstid för
respektive avtalspart.
Undertecknat av verksamhetschef Kia Zacco 2011-01-01

e)

Förlängning av avtal gällande omvårdnadsplatser på
Katrinebergsgården och Tryggvård i Mellanfjärden tiden
2011-01-01 – 2011-06-30.
Undertecknad av verksamhetschef Kia Zacco 2010-12--

f)

Kommunstyrelsens kallelser från 2011-04-07 och 2011-05-12,

Kommunala Pensionärsrådets beslut
1.

Ordföranden och verksamhetschef Kia Zacco informerade om
punkterna a – f.
Under punkt b) Enkätundersökning, påtalade Allan Sundvik att det är
viktigt att kommunen informerar om anhörigstödet samt hur man ansöker.

2.

I övrigt lägga informationen till handlingarna.
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§ 11
Övriga frågor
1. Allan Sundvik tog upp frågan om seniorboendet på Bergsjövägen 20 i
Hassela.
Svårt att komma in och ut genom dörrarna med rullatorer och rullstolar.
2. Inger Hedlund tog upp frågan om varför inte all hemtjänstpersonal har rätt till
arbetskläder?
3. Henrik Markgren efterfrågar en sammanställning på privata utförare inom
hemtjänsten.
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Under punkt 1:
Skicka KPR:s protokollsutdrag från 2011-06-13 till Stiftelsen Nordanstigs
Bostäder.
Under punkt 2:
Verksamhetschef Kia Zacco undersöker frågan.
Under punkt 3:
Kontakta kvalitetsuppföljare/utredare Margareta Sjögren för att få en
sammanställning av utförarna till nästa sammanträde.
Nästa Pensionärsrådssammanträde, den 2011-09-05 hålles på Björkbacken i
Hassela samt även göra studiebesök .

