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Kommunala pensionärsrådet
2021-04-16

Tid och plats: 09.00-11.45, Digitalt möte via Zoom

Närvarande ledamöter och ersättare
Gun Åkers, PRO
Ann-Kristin Strömbladh, PRO
LarsOlsson,PRO
Karl-Erik Oredsson, SKPF
Sven Johansson, SKPF
Tommy Åkesson, SKPF
Ingvar Persson, RPG
Greta Nordquist, SPF
Gun Söderstedt,SPF
Gösta Rickardsson, SPF
Eva Andersson, SPF
Lars Göransson, PRO

Ovriganärvarande:
Camilla Palm (M), ordförande
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande
Emma Gustafsson, sekreterare
Jan Svensson,KS

Utses att justera: Karl-Erik Oredsson

Paragrafer:$$ 7-14

Underskrift

Sekreterare Emma Gustafsson

Ordförande Camilla Palm

Justerare: Karl-Erik Oredsson



Kristianstads
kommun

2(4)

$ 7 Mötets öppnande

$8 Godkännandeavdagordning

Dagordningen godkänns.
Informationen tas till protokollet.

$ 9 Val av justerade

Till justerade väljs Karl-Erik Oredsson
Informationen tas till protokollet.

$ 10 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll
Informationen tas till protokollet.

$ 1l Mötesplatser, En bra plats, Lärande nätverk

e Mötesplatser

Stängda sedan mars 2020 så nu har de varit stängda i ett år. Man har fått ställa om och
har erbjudit uteaktiviteter som har gett bra upplösning även i vintras trotts kylan. Från
första maj är det tänkt att utöka grupper för fysiska möten utomhus, men det är
fortsatt viktigt att hålla avstånd. Vi kommer ha de fysiska mötesplatserna fortsatt
stängda tills pandemin är över. Man har genomfört ett projekt för att få ensamma äldre
att delta. Där man skickat ut brev och sedan ringt upp och presenterat aktiviteterna.
Detta har varit positivt.

Fråga- Kan man öppna mötesplatserna när äldre är vaccinerade

Svar: Vi har en ökad samhällsspridning idag och kan inte garantera att ingen kan bli
smittad. Vi kommer vara väldigt försiktiga vid öppnandet av mötesplatserna. Även om
de äldre är vaccinerade så finns det medarbetare som fortfarande väntar på att få
vaccinera sig. Mötesplatserna kan inte jämföras med restauranger. Utan går under
sammankomster.



Kristianstads
kommun@ 3(4)

e En bra plats
Ar ett komplement till anhörigstöd som ska vara tillgängligt 24 timmar om dygnet
Bifogar bildspel till protokollet.
Länk till en bra plats. www.enbraolats.se

e Lärande nätverk, NKA (nationellt kompetenscentrum anhöriga) BLN, (Blandade
lärande nätverk. Nätverk mellan anhöriga, närstående, högskolan, politiker, där
man lär av varandra samt utbyter kunskap och att utveckla utbildningsmaterial
med mera kring anhörigfrågor. Man önskar deltagare till detta projekt. Önskar att
ni informerar era föreningar om detta. Mer information kommer att komma bland
annat film och länkar.

$ 12 Frågor och svar

e Coyid-191äget

Svar: 10 kunder smittade i hemtjänst och funktionsstöd. Man ser ingen ökning bland
de som har fått vaccineringserbjudande utan där vi ser smitta idag är där man inte
kommit igång med vaccinering som speglar smittan i samhället. Kund som har
hemsjukvård har erbjudits båda doserna vaccin. övriga hemtjänstkunder bokar
vaccinering hos sin vårdcentral, vi har ingen information kring hur långt de kommit.
Personalvaccinering pågår, under v. 12 och 13 pausades personalvaccinering på grund
av prioriteringar hos regionen. Läget är lugnt om man jämför med hur det såg ut i
julas

© Har tilldelade statliga medel gjort att någon förändring skett?
Svar: Referensgruppen kommer att få ta del av förvaltningens förslag till nämnden
vid kommande referensgruppsmöte.

B Hur långt har serviceenheten kommit med sin organisation.
Svar: Förslag att bjuda in Magnus Granholm till kommande möte för att berätta om
GSO, Gemensam service organisation.

e KPR och KRF nya organisation

Svar: Vi har inte planerat för någon ny organisering. l ett remissyttrande till
Kommunstyrelsen har det lyfts ett förslag om att det skulle kunna förstärka
perspektivet om man organiserar KPR och KRF under Kommunstyrelsen. Man vill
enbart veta hur det skulle kunna se ut om råden låg under Kommunstyrelsen och
är inget som kommer ske utan nådens synpunkter.
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e Protokoll
Svar: På grund av sjukdom så har det dragit ut på tiden kring protokollen. Men vår
ambition är att få ut protokollet så fort som möjligt efter mötena.

e Hur många omvårdnadsanställda ansvarar enhetschefer i särskilda boende eller
hemtjänst för?
Svar: Det varierar beroende på boendets antal lägenheter samt det geografiska
hemtjänstområdet, mellan 25-40 medarbetare.

e Har enhetschefer möjlighet att delta i det kundnära arbetet vid några tillfällen ute
på fältet
Svar: De har ur perspektiv att ta del av arbetsmiljösituationer och liknande.

e Har personalkontinuiteten förbättrats de senaste månaderna. Antal olika
vårdpersonerhos kunderna.
Svar: Vi får återkomma med denna fråga när senaste statistiken presenteras för
nämnden. Det finns med i nämndens styrkort och uppföljningar kommer vid
delårsbokslut samt årsbokslut.

e Finns det risk för alltför mycket digitalisering inom vård och omsorgsboende och
hemtjänst
Svar: Man kommer inte digitalisera så att mänsklig närvaro minskar. Utan
digitaliseringen är för att säkerställa att kunder inte störs vid exempelvis tillsyn
under natt. Riskanalyser görs vid alla införanden av nya metoder, även vid nya
digitala metoder.

8 Kvalitetssäkring och palliativ vård
Svar: Föreslås att Katarzyna samt ny MAS deltar vid kommande möte

$ 13 Fibernätet

Jan Svensson, ordförande C4-Energi informerade om bredbandsutbyggnad. Idag är 96,8 %
av kommunens hushåll anslutna, 1500 hushåll återstår. Kommunfullmäktige har fattat
beslut om att det ska vara 99,8% anslutna till 2025. Det kommer att kosta 150 miljoner
kronor att uppnå de återstående hushållen.

$14 Pensionärsforum

Föreslås att Pensionärsforum bland annat ska innehålla: Samverkansavtalet inom
hemsjukvård tillsammans med Region Skåne. Palliativ vård (Region Skåne), God och nära
vårdr


