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Sammanträdesprotokoll
2012-12-10 kl. 10:00 – 12:00
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunalkontoret i Bergsjö
Beslutande;
Åke Bertils (S)
Elsy Hammar
Nils von Elern
AnnKristine Hasselvik
Greta Wedin
Allan Sundvik
Britta Selin
Ingegerd Henriksson
Elsie Bäcklund Sandberg
Britt Åslin
Karljohan Öberg

Ordförande
PRO
PRO
PRO
SPF
PRO
SPF
RPG
SKPF
PRO ersättare
SKPF ersättare

Övriga deltagande:

Kia Zacco

Sekreterare :
Elsie Bäcklund Sandberg

Ordförande:
Åke Bertils

Justerande:
Elsy Hammar

Verksamhetschef Äldreomsorg
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§ 21
Ordförande Åke Bertils hälsar välkommen till dagens sammanträde och
förklarar detsamma för öppnat.
Efter gjorda tillägg under Ärende 6 Övriga frågor, besvarar ordföranden de
frågeställningar som SKPF gjort avseende sammanträdesdagarnas förläggning
och om möjlighet finns att ev. förlänga något av de kommande sammanträdena
under 2013.
Ordförande ser inget hinder i att något av de kommande sammanträdena
under 2013, förlängas tidsmässigt om önskemål finnes.
SKPF tackar för de svar som lämnats.
§ 22
Val av justerare
KPR beslutade
att utse Elsy Hammar att justera dagens protokoll
§ 23
Protokoll från föregående sammanträde 2012-09-17
KPR beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna
§ 24
Budget för 2013 för Nordanstigs kommun
Ordförande Åke Bertils redogör för de problem som finns i kommunen över
budgetsituationen.
Vad avser ramen för OL-nämnden, så har den skrivits ner ytterligare.
Procentuella nedskärningar blir stora för OL-nämnden, efter som det är den
största budgeten.
Situationen handlar om att möta ca 5 miljoner i underskott.
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Diskussioner förs och hela situationen ses över, nya förslag finns men
förhandlingar i sin helhet är inte avslutade med berörda fackliga
organisationer, därför kan inte någon information i ärendet lämnas just nu.
Ordförande lämnar information om att ”kostymen” är för stor när det gäller
särskilt boende och att det behövs mer personal till hemtjänsten.
I Hassela har förslag lagts, vilket innebär förändringar vid Björkbacken. Det
handlar om att ta bort särkskilda boenden och förändra detta till
trygghetsboende.
Beräkningar är gjorda, vilket skulle innebära en sänkning av kostnaderna med
ca 2 miljoner kr.
De förslag som lämnats in tidigare finns med, men arbetet måste fortsätta med
att se en helhet, av den totala verksamheten.
Vidare informerades om arbetet med att starta upp demensboenden,
förmodligen i Bergsjö, sedan kan de bli aktuellt med ev. Harmånger eller Gnarp.
Verksamhetschef Kia Zacco lämnar också information och svar på aktuella
frågor.
Det konstateras att det handlar mycket om att förändra boendestrukturer och
när det gäller bemanning så följs de statliga riktlinjerna. Det behövs en högre
personaltäthet vid demensvård.
Ordförande belyste vidare den problematik som kommunen har när det gäller
befolkningsstrukturen. Kommunen behöver skatteintäkter, för att klara de
behov som finns inom olika områden.
Vidare framförs vikten av, att KPR med dess olika företrädare fortsätter
samtalet tillsammans med kommunens representanter om, hur framtida
omsorg och omvårdnad för äldre ska utformas.
Ordförande Åke Bertils lämnade också information över de diskussioner som
pågår när det gäller intraprenad, alltså där personal får handha och ansvara för
aktuell budget och ta del av både överskott och underskott.
Det handlar om att arbeta fram en modell som får testas, men grunden är den
att, budgetarbetet som helhet måste vara klart och budgeten antagen.
KF ska fatta beslut i ärendet vid december sammanträdet.
Ordföranden återkommer i ärendet.
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§ 25
Sammanträdesplan för 2013 KPR
KPR beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar:
måndag den 25 mars
måndag den 27 maj
måndag den 19 augusti
måndag den 7 oktober
måndag den 16 december
KPR enades som att stryka den 22 januari som föreslagits som sammanträdes
dag.
§ 26
Rapporter/ information
1. Hagängsgården, stängning av C-huset Nulägesrapport.
Verksamhetschef Kia Z. informerar om att flytten gått bra och att det är
endast 3 personer kvar.
C-huset kommer att kallställas.
2. Framtidens Bållebo
Information lämnas om de aktuella förändringar som nu sker. Det första
steget handlar om primärvården. Lokaler ska bl a i ordningställas för
hemsjukvården och för att det också ska finnas avlastningsplatser.
Det handlar också om demensboendet som ska till Sörgården.
Information lämnades också av Verksamhetschefen kring de
biståndsbedömningar som ska göras för särskiltboende, utifrån vad den
enskilde kan göra, utifrån detta upprättas en genomförandeplan, som
blir ett mycket viktigt instrument för personalen.
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Det handlar om att bibehålla funktioner.

3. Riktlinjer intraprenad (förslag till fullmäktige)
Se anteckningar i § 24.
4. Ett friskare Sverige pågick vecka 42 (15-21 oktober)
5. Övertagande av hemsjukvården
Kommunen tar över hemsjukvården formellt från och med den 1 jan
2013, men praktiskt sker det från och med 1 februari 2013.
Allt är inte helt klart med landstinget.
Akut hjälp ligger kvar på landstingets hemsjukvård.
Organisatoriskt kommer Sanna Bertils att ansvara för hemsjukvården.
6. Internationella äldredagen 1 oktober
Ordförande beklagar åter att det blev missar i planeringen för
äldredagen.
7. Kvalitetsstandard utförare hemtjänst.
Information lämnas om de kontroller som görs både vad avser behov och
standard. Allt är mätbart och utförs av både den kommunala
verksamheten som den privata.
8. Utlåning av mikrovågsugnar till kunder inom ordinärt boende upphör
9. Möte med arbetsgruppen för Hasselas äldreomsorg ”nya ” Björkbacken
27 november
Ordförande informerar om att det varit bra diskussioner som resulterat i
förslag som nu ligger till grund för förhandlingar i ärendet.
Förhandlingarna är inte klara.
10. Demensavdelningar på SÄBO ( Särskilt boende)
Förberedande arbete påbörjas vid Sörgården.
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11.Ekonomirapport för omsorgs och lärande nämnden
Budget 2012
264 023 tkr
Bokfört oktober 208 905 tkr
Avvikelsen i oktober var -6 622 tkr
Ordförande informerar om att justeringar har gjorts och de kan
konstateras, att de aktuella siffrorna nu tyder på att nu fattas 1 miljon kr.
Arbetet fortgår .
§ 27
Övriga frågor
Följande frågeställningar lyftes fram:
- Hur ser framtida organisationsförslag ut?
- Vad händer med KPR?
Ordförande redogör för att inga beslut finns i ärendet ,oavsett vad
som sägs i media!
Det är endast tjänstemannaförslag som presenterats.
Ledamöterna i KPR ser med oro på det faktum, att det är
tjänstemannautredningar som offentliggörs i media utan att det finns
ett politiskt beslut eller politiskt förslag.
KPR är ligger organisatoriskt under KS. Inga förändringar är aktuella
Äldredagen den 9 februari 2013
Ordförande ger klartecken på att han kan medverka vid Äldredagen
den 9 februari 2013 Bergsjögården, som pensionärsorganisationerna
har beslutat att gemensamt anordna.
Åke ombeds att berätta om bl a Kommens verksamhet inom
Äldreomsorgen. Mer information kommer att överlämnas till
ordföranden kring medverkan.
Brandkåren i Hassela
Vad kommer att hända?
Ordföranden informerar om att det finns problem att få personal. Det
fattas personal i den befintliga styrkan.
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I dag står Nordanstigs kommun för den extra tjänsten.
Samtal förs med Hudiskvall och det handlar om att andra alternativ
måste ses över, så att personalsituationen kan lösas på bästa sätt.
Skolorna i kommunen
Hur vill man ha det med skolorna i kommunen?
Det saknas en helhetsbild tycker frågeställaren.
Ordföranden konstaterar att detta område är inte hans
ansvarsområde, men konstaterar att man måste se antalet elever i
förhållande till antalet skolor.
Hjärtstarter i Nordanstig
Frågeställaren vill veta var någonstans Hjärtstarterna finns.
Konstateras att det inte finns någon i Gnarp.
Lägenheterna i C-huset i Harmånger
Frågeställarna undrar varför inte lägenheterna skulle kunna användas
till flyktingarna.
Det konstateras att huset där lägenheterna finns, inte är bra.
§ 28
Avslutning
Då inget mer fanns för dagen att behandla, framför ordförande ett
tack för dagens sammanträde och KPRs ledamöter tillönskar varandra
en God Jul och ett Gott Nytt år!
Sammanträdet förklaras avslutat.

