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Kommunala pensionärsrådet
2021-02-12

Tid och plats: 09.30-11.10, Digitalt möte via Zoom

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

21:Z;R'i:Udk...s'p'r

Ovriga närvarande:
Camilla Palm (M), ordförande
Alf Oien (S), vice ordförande
Emma Gustafsson, sekreterare
Ingrid Karlsson (C)

Utses att justera: Ann-Kristin Strömbladh

Paragrafer:$$ 1-6

Underskrift

Sekreterare Emma Gustafsson

Ordförande Camilla Palm
Ann-Kristin
StrömbladhJusterare
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$ 1 Mötets öppnande

$ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
Informationen tas till protokollet

$ 3 Val av justerare

Till justerare väljs Ann-Kristin Strömbladh
Informationen tas till protokollet.

$4 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll
Informationen tas till protokollet.

$ 5 Digitalisering

Andreas Persson digitaliseringens utfall 2020. Bifogas till protokollet.

Fråga: Har privata även tillgång till sakerna?

Svar: Delvis

Fråga: Har ni varit i kontakt med andra kommuner inför införandet av digitaliseringen?

Svar: Ja, vi har samarbete och har möten

Fråga: Kameror och sådant, finns det någon undersökning på hur kunden upplever
övervakningen?

Svar: Kunden måste samtycka till att ha kameran och det är räddningstjänsten som kollar
på dessa, den tiden de har natt tillsyn, vilket gör att personal inte behöver gå in till kunder
som sover för att se om de ligger i sin säng.



@Kristianstads
kommun

3 (4)

$ 6 Frågoroch svarfrån rådet

Fråga: Covid-19 läget

Svar: Det är fortsatt smitta, även om det finns minskning sedan december. 10 enheter med
smitta. Men det är inga stora utbrott i nuläget. Vaccinationerna pågår, på vård och
omsorgsboende är samtliga erbjudna en dos. Dos två pågår och är klart om två till tre
veckor. Inom hemtjänst och hemsjukvård har 330 fått första dosen, beräknas vara klara
med första dos inom två till tre veckor. 200 medarbetare av 600 första dosen klar vecka 8.

Det finns inget krav på att man ska ta vaccin och vi har inga dokumentationer på det heller
om vi inte hjälpt till under en vaccinering. Det är regionen som har koll på vilka som är
vaccinerade och inte. Rekommendationerna kommer inte att försvinna även om läget
blivit bättre, utan det kommer bero på hur spridningen ser ut i samhället.

Fråga: Det stora behovet av ökad kompetens och bättre arbetsmiljö har tydliggjorts under
pandemin. Vilka krav, vilket kompetensinnehav ställs på personal för att få anställning
som undersköterska.

Svar: Så långt vi kan rekryteras personer med undersköterskekompetens, vid årets slut
har vi ca 85 procent medarbetare med utbildning.

Vilket stöd får de olika personalgrupperna för att må bra och känna sig trygga?

Svar: Enhetschefen arbetar nära sin verksamhet. AME och HR arbetar också med gruppen
vid behov.

Fråga: Hur skall tilldelade statliga medel investeras för att förbättra äldreomsorgen i
Kristianstad.

Svar: De 38 miljonerna kan förslagsvis komma att användas till:
Extra resurser till Vob och HTJ - minska ensamhet, social aktivitet
Omvandla fler platser från allmän till demens.
VOB - Bemanningsbalansen (helger, sysselsättningsgrad, planerare)
VOB - ökad tilldelning för allmänna platser.
HTJ - Förbättra personalkontinuiteten dvs hur många personal en kund möter på 14 dagar
Utbildning av vikarier - Fördjupning och introduktion - bl a hygienrutiner
Oka antalet specialistutbildade
Utökad skyddsutrustning och säkerställa behovet av ordinarie skyddsutrustning vid
eventuellbrist.

Fråga: Avfallshantering visir och munskydd

Svar: Denna fråga var uppe på senaste KPR. Förvaltningens ingång är att avfall som
uppstår hos kund, stannar hos kunden i dennes avfall. Renhållningen tar kontakt med
kund om de ser att volymen ökar och har en dialog om tömningen. Förvaltningen har haft
dialog med renhållningen. Inget omfattande problem enligt dem.
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Fråga: Undernäring. Ger man extra vitaminer och mineraler, exempel D-vitamin nu under
pandemin.

Svar: Inga vitaminer ges som särskild ordination, man försöker hitta de patienter/kunder
som är i riskzon och upprätta en vårdplan för nutrition utifrån individens behov.
Närstående köper ibland tilläggsvitaminer och sjuksköterska ordinerar exempel olika
näringsdrycker och mellanmål som förs in i vårdplanen. Inget ges generellt, kosten vi
levererar är näringsberäknad och är balanserad.

Fråga: Förändringen av Allögårdens C-hus. När och var skall de boende flyttas

Svar: Det är nämndens uppdrag att utreda. Inga beslut är fattade. Kunderna kommer att
erbjudas flytt och vi kommer tillmötesgå så långt det är möjligt. Kunder är oroliga för att
det gäller hela huset men det gäller C-huset.

Fråga: Statistik över uteblivna insatser

Svar: Det understiger 1 %. Av ca 400 000

Fråga: Uppföljning av antalet dödsfall inom Kristianstads äldreboende. Även privata. 2016,
2017,2018,2019,2020

Svar: 2016:297
2017:313
2018:307
2019:295
Genomsnitt 2016-2019: 303

2020: 294, 26 personer avlidit då de varit smittade med covid-19

Fråga: Antal avslag på ansökan om särskilt boende under perioden 2016, 2017, 2018,
2019,2020.

Svar:

Fråga: Önskemål att ha kvar samma föreningsbidrag till pensionärsföreningarna under
2021 som 2020.

Svar: Vi har inte från förvaltningen lagt några förändringar i föreningsbidrag

Ansökt Bifall Avslag
2016:403 370 33

2017:447 412 35

2018:412 368 44
2019:393 363 30
2020:387 350 37


