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Tid och plats: Klockan 09.00 12.00. Tätörtsvägen. Åhus

Ledamöter

Kommunala rådet för pensionärer
Greta Nordquist, SPF
Stig Janzon, PRO
Dagny Nilsson, PRO
Gun Äkers. PRO
Tommy Åkesson, SPRF
Rune Hansson. SPRF
Leila Jönsson.SKPF
Birgitta Sivtoft, SKPF
Gösta Rickardsson, SPF- tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Marianne Eriksson(S) ordförande
Caroline Hedenström (M) vice ordförande
Ulrika Johannesson Olsson. sekreterare
Linda Karlsson, Tätörtsvägen, $ 32
Maria Bergström, Verksamhetschef Tätörtsvägen, $ 32

Justera re: Gösta Ricka rdsson

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 28-33

Underskrifter

Sekreterare Ulrika J Olsson

Ordfö rande Marianne Eriksson

Justerare Gösta Rickardsson
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$ 28 Mötets öppnande

$ 29 Val av justerare

Till justerare väljs Gösta Rickardsson

Informationen tas till protokollet

$ 30 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Information tas till protokollet

$ 31 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Informationen tas till protokollet

$ 32 Studiebesök Tätörtsvägen, Åhus, självstyrande enhet

Linda Karlsson, administratör och undersköterska. och Maria Bergström verksam-
hetschef berättar om uppstarten av verksamheten på Tätörtsvägen och hur verksam-
heten bedrivs nu. Tätörtsvägens målgrupp är personer med demenssjukdom. Boen-

beståLav..36 lägenheten:..varav.4.!egenheter är parboende.
Utgångspunkten för alla medarbetare är att se det friska hos pensionärerna, att inget
är omöjligt. Det är viktigt att ha fokus på aktiviteter här och nu och att ta tillvara det
som uppkommer i vardagen. Ledarskapet och allas förhållningssätt till de som bor på
enheten är avgörande för den fina verksamheten på Tätörtsvägen.
Enheten har eget kök och det ger många möjligheter. Kommunala pensionärsrådet
fick i samband med studiebesöket t ex ta del av månadens hotellfrukost.
Önskemål om att alla vård och omsorgsboende ska ha ett kök framförs. Samtal kring
sommaren, schema, kontinuitet i bemanning, välfärdsteknik och kompetens hos
medarbetarna.
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Information om boendeplanering och ärende till Omsorgsnämnden gällande
upphandling av driftentreprenad.
Samrådsgruppen med representanter från kommunala pensionärsrådet hade
möte med Bo Rosengren i juni och en uppföljning är planerad till hösten.
Önskemål om att få information om kostnad per brukare till sammanträdet i
december.
Önskemål om att få information om resultatet av 201 8 års nationella under-
sökning Oppna jämförelser (enhetsundersökning och brukarundersökning) till
december sammanträdet.

e Planering av innehåll Pensionärsforum

Samtal kring personalfrågor och utifrån personalstatistik som bifogas protokollet


