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KPR
Kommunala Rådet för Pensionärer

Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, östra kommunhuset rum 107

Ledamöter

Kommunala rådet för pensionärer
Greta Nordquist, SPF
Gun Söderstedt. SPF
Ann-Kristin Strömblad. PRO
Dagny Nilsson, PRO
Tommy Åkesson, SKPF
Leila Jönsson.SKPF
Birgitta Sivtoft, SKPF
Ann-Kristin Nilsson. PRO
Gösta Rickardsson, SPF
Eva Andersson. SPF
Lars Olsson. PRO
Ingmar Eliasson, RPG

övriga närvarande
Emelie Nyberg (M), ordförande
Kristina Lindbåge (S)
Jan Svensson. KS
Ingrid Karlsson, KS
Alexandra Vinkvist. sekreterare
Sten-Olof Häll. Planeringsingenjör $
Katarzyna Wisniewska, medicinskt ansvarig sjuksköterska $

Justerare

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 21 -29

Underskrifter

:lZ,X.d.,cda. ll~.p.,ÄSekreterare Alexandra Vinkvist

Ordförande Emelie Nyberg

Justerare Dagny Nilsson
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$ 21 Mötets öppnande

$ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Information tas till protokollet.

$ 23 Val av justerare

Till justerare väljs Dagny Nilsson

Informationen tas till protokollet.

$ 24 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Informationen tas till protokollet.

$ 25 Pågående projekt och planering C4 Teknik

Sten-Olof Häll berättar om vilka projekt som är på gång under året

Kyrkans staket - en säkerhetsåtgärd. Ett staket ska byggas runt hela kyrkogården,
det byggs på kyrkans mark. Det kommer att finnas en trottoar på Västra Boulevar-
den, där blir inte några större förändringar.
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Nya Boulevarden - Förstudie görs under 2019. Vissa problem finns bland annat
övergången vid Rådhus Skåne, cykelbana som korsar busshållplats och trottoar som
går direkt vid utfart från parkeringshus Galleria Boulevard.

Prästal16n Ska göras om i sin helhet, tittar på in- och utfarter, växtlighet mm

Cykelgarage --Ska byggas i närheten av stationen, förslaget är i närheten av parke
ringen vid Tivoliparken.

Marmorlinje -- Konstprojekt mellan Gamlegårdens flerbostadshus och villorna i
Näsby. 500 meter lång, 10 cm bred.

Projekt - Västra innerstan. Det kommer att byggas flera nya bostäder, förskola och
skola inom de närmsta åren, därför behövs det grävas fram vatten och avlopp till de
nya bostadsområdena och göras nya gång- och cykelvägar.

Presentation bifogas protokollet

$ 26 Kösituation

Ser stabilt ut, några lediga platser finns

Presentation bifogas protokollet

S 27 MAS, information HSV-avtal Mobila teamet

Hälso- och sjukvårdsavtal,

Syftet med avtalet är ett gott och jämlikt omhändertagande. Avtalet gäller personer
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kom-
munen och ska bidra till ökad trygghet.

Målgruppen för utvecklingsdelen är mest sjuka med behov av kommunal hemsjuk
vård. de behöverinte vara äldre.



Kristianstads
kommun

PROTOKOLL
Omsorgsförvaltningen
Kommunala Pensionärsrådet

2019-06-14 5

Mobilt vårdteam - riktar sina insatser till de mest sjuka med ett omfattande och lång
varigt vårdbehov. Kärnan för det mobila vårdteamet är läkare från primärvården och
den kommunala sjuksköterskan. Inskrivning sker i samråd mellan ssk och läkare,
patientens samtycke krävs.

Läkarstöd - icke planerade hembesök erbjuds inom fyra timmar, under 2020 ska
hembesök ske inom tre timmar och i slutet av året inom två timmar.

Kostnaderna bärs av var och en, kommunen respektive Regionen

Regionen och kommunen har inte samma journalsystem men det finns en plattform
där informationen kan hämtas. Det är då viktigt att tänkta på kundens integritet.

Presentation bifogas protokollet

$ 28 ordförande informerar

Kvarboendeprincipen -- Parboende, vad händer om en går bort? Det finns ingen rutin
utan man tittar på hur det ser ut från fall till fall, vilka behov finns? Bedömer från situ-
ation tillsituation.

Föreningsbidrag - 2018 beviljades el bidrag till hyreskostnader och lokalkostnader,
201 9 såg särskilda utskottet att det fanns stort behov av bidrag till lokalkostnader och
gjorde därför en annan bedömning. Det finns i dagsläget inga tydliga kriterier, detta
kommer att ses över framöver.

Avlämning korttidsboende - Svårt att stanna till och lasta av och på person boende
på boendet. Detta har lämnats vidare till C4 Teknik.

Hjärtstartare - Förvaltningen håller under året på med en större utbildningsinsats.
HLR-utbildning och tittar på hur frågan ska hanteras i verksamheten. Det görs en in
ventering var det finns hjärtstartare och var ska det finnas.
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Studiebesök -- Önskemål om att besöka Lindgården i Broby. Lindgården tar gärna
emot rådet men de har inte något konferensrum så eventuellt blir det ett kortare
sammanträde på östra Kommunhuset efter studiebesöket.

$ 29 Övriga frågor

Representant till Aldredagarna
delta tillrådets sekreterare.

under vecka 25 skickas namnen på de två som ska

Rådet har önskemål om att träffa Bo Rosengrens efterträdare, Mats Bertram vid nå
got av höstens sammanträde.

Almgården, varför har inte information getts tidigare? Ordförande informerar att det
har funnits en tydlighet i förvaltningen om hur informationen skulle gå ut. Det gick ut
till all personal samtidigt och även till boende och anhöriga, de fick information innan
det gick ut i dagstidningen. Alltid en balansgång med tidig information utan att oroa
och att informationen ska komma från rätt håll.

Räddningstjänsten, varför har inte kunderna med trygghetslarm fått extranumret som
finns ifall telenätet ligger nere? Ordförande tar detta med sig till räddningstjänsten

Lars framför att PRO Åhus har fått en rejäl lokalhyreshöjning. Kommunen har be-
stämt att hyrorna ska vara jämna och gör därför en rejäl höjning vilket drabbar före
ningen hårt. Ordförande tar frågan med sig.

Rådet ställer sig negativa ifall iden att fritt jojokort från 75 år tas bort blir aktuell. Ord-
förande svarar att detta inte är planerat men vet inte vilka förslag som kommer upp i
samband med att ekonomin ses över..

Temperaturer på äldreboende inför sommaren, med tanke på förra sommaren som
var varm - Förra året köptes det in luftkonditionering till en del verksamheter, dessa
finns kvar och kan användas även detta år.

Om Oss - Senaste utgåvan kommer att skickas ut tillsammans med nämndshand
lingar.


