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Kommunala pensionärsrådet
2020-12-11

Tid och plats: 09.30-10.30, Digitalt möte via Skype

Närvarande ledamöter och ersättare
Gun Åkers, PRO
Dagny Nilsson,PRO
Ann-Kristin Strömbladh, PRO
Lars Olsson, PRO
Karl-Erik Oredsson, SKPF
SvenJohansson,SKPF
Tommy Åkesson, SKPF
Greta Nordquist, SPF
Gun Söderstedt,SPF
Gösta Rickardsson, SPF
Eva Andersson, SPF

Ovriga närvarande:
Camilla Palm (M), ordförande
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande
Emelie Josephsson, sekreterare

Utses att justera: Eva Andersson

Paragrafer:$$ 25-32

Underskrift

Sekreterare Emelie Josephsson

Ordförande

Justerade:

Camilla Palm

Eva Andersson

$ 25 Mötets öppnande

$26 Godkännande avdagordning

Punkterna val av justerade samt övriga frågor läggs till dagordningen. Dagordningen
godkänns.
Informationen tas til) protokollet.
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$ 27 Val av justerare

Till justerare väljs Eva Andersson
Informationen tas till protokollet.

$28 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll
Informationen tas till protokollet.

$ 29 Projekt kyld mat, hemtjänst

Nicolai Håkansson, verksamhetschef. svarar på rådets frågor

e HurJUngerar det med llyld mat en gång veckan när kunderna har små kylskåp och
det kan bli en ansamling hos hemtjänsten?

Svar: Det pågår en inventering för de kunder som har måltidstjänst och som ingår i
projektet för att se om dessa har mikrovågsugnar och om deras kylskåp stora nog.
Kylskåpen ska kunna förvara sju måltidspaket, om detta inte går får istället fler leveranser
göras till kunden. Om kund saknar mikrovågsugn kommer detta då att köpas in av
förvaltningen.

Gasen i förpackningarna ska även kunna förvara grönsakerna precis som den kylda maten

e Hur skatt man hantera personalens bekymmer med kontinuiteten och hantering av
nya medarbetare? Gäller Färlövsflytt till Ottqö.

Svar: Den fysiska flytten kommer inte att påverka kunderna men hög sjukfrånvaro
påverkar just nu personalkontinuiteten då många vikarier behöver kallas in. Kunder i
Färlöv ska kunna behålla den personal som tidigare arbetat i Färlöv.

Rådet menar att det är oklokt att planera om personalomläggning i pandemitider, och att
detta inte borde ha gjorts lust nu.

e Frågan $'ån .förra mötet angående raster och toalettbesök.för anställda - är den
utagerad?

Svar: Arbete pågår kring dessa frågor, bland annat med fackliga parter

+ Hur harman mätt kötiden Färlöv - Önnestad. Blir det mer tid i biten än hos
vårdtagaren?
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Svar: För kort tid har gått för att göra en utvärdering av den faktiska körtiden. Tidigare
kontroller visade att den samlade körtiden inte skulle öka. Kundtiden ska inte påverkas
och höjd kommer att tas för den extra körtiden.

e Finns metodför personatkontinuitet?

Svar: Det finns ingen universallösning utan detta är en dialog mellan grupperna och
medarbetarna. Högst i prioritet är kunder med läkemedelsbehov och detta styr
förutsättningarna för planerarna. Läkemedelsrobotar har testats och detta har fallit bra ut.

8 Hur långt har indelningen av sewiceorganisationen kommit?

Svar: Förvaltningen planerar för detta och samverkan görs med fackliga parter. Slutligen
kommer detta att bli ett nämndsbeslut. En serviceorganisation kommer att göra det lättare
att utföra insatser.

+ Finns det en lösning på hur tömning av avfall ska gå till,just nu hamnar många visir
och annat engångsmaterial i avfallet hos kunderna.

Svar: Verksamhetens synpunkt är att avfall sköts via kundens avfallshantering och att
avfall blir kvar hos kunden då inga avfallsstationer finns. Förvaltningen tar frågan med sig
och lämnar den till ledningsgruppen att diskutera.

$ 30 Skriftligasvar

Skriftliga svar på rådets frågeställningar redovisas

e Covid-[ 9 läget inom vård- och omsorgsboende och hemtjänsten.

Svar från förvaltningschefen: Smittläget för verksamheterna ser ut som följande
Vård- och omsorgsboende, smitta på 6 enheter
Hemtjänst, smitta på 10 enheter
Funktionsstöd, smitta på 4 enheter

Smittan är avgränsad på de boende som drabbats, bland annat genom aktiv smittspårning

Skyddsutrustning finns men nitrilhandskar är idag en bristvara

Förvaltningens restauranger kommer i nuläget att vara stängda till den 10 januari

Förebyggande verksamheten kommer att fortsätta att erbjuda utomhusaktiviteter

För besök på boende gäller restriktioner, munskydd ska användas för besökare sam
personnära arbete (mindre än l meter).
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B Gäller samma smittskyddsregler i de privata som kommunala boende, samt
hemtjänst?

Svar från Katarzyna Wisnivieska, MAS: Samma smittskyddsregler gäller privat som
kommunalt, samt hemtjänst.

e Vilka besparingar läggs in i budgetförslaget som skall lämnas

Svar från Helena Back, ekonomichef: Omsorgsförvaltningen fick en besparing på 1,25 %
vilket motsvarar 2 1,1 miljoner kronor.

. Stimulansmedel (365 000) hur har defördelats

Svar från Helena Back, ekonomichef: Statsbidraget "För att motverka ensamhet bland
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom"

Här fick Kristianstads kommun 5,5 miljoner kronor.

Dessa fördelades med 2/3 till vård och omsorgsboende och 1/3 till hemtjänst.

Vård och omsorgsboende ca 3,7 mkr

Hemtjänst ca 1,8 mkr

Sen har detta fördelats till interna och externa utförare utifrån antal platser alt antal
timmar som utförs.

Alla verksamheter har sökt in till förvaltningen vad man avsett göra för de pengar man
blivit beviljad att söka.

Återrapportering till nä
staten sker.

e 38 miljoners'ån staten, hur har defördelats?

Svar från Helena Back, ekonomichef: Dessa har inte fördelats ännu, fö
precis fått reda på att dessa kommer att ingå i ramen inför 2021.

Det finns tankar, men de behöver arbetas lite till med innan svar kan ges om hur
fördelningen blir.

e Hur har det gått med det nya qukvårdsavtaletF'om 2021-01-01. Är det klart och
vadgäller?

Svar: Det har resonerats om en förlängning av de
kommer att återkomma med mer information

mnden sker under våren i samband med att redovisningen tille l

rvaltningen hara

t befintliga avtalet, förvaltningschefenCV
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+ Hur det ser ut utifrån den kritik som IVO har riktat kring qukvårdsavtalet. Hur har
det harfungerat vid Kristianstads kommun - har läkare vctrit näwctrande vid
palliativvård?

Svar: Den rapport som har inkommit visar att läkarstödet har fungerat

e Rykte om lägre bemanning på Vardags Utställningsvägen, stämmer detta?

Svar från Anders Nilsson, Vardaga; Vi ligger i princip varje vecka med råge över vårt
avtalade täthetsschema. Till detta har vi varje vecka 240 timmar serviceassistent timmar
som inte finns med avtalet. Just nu och fram till årskiftet har vi dessutom möjligheten att
vara mer personal med hjälp av stimulansmedlen.

8 Önskemålfrån pensionärsrådet att lägga protokoll till nämndens handlingar.

Svar: Protokollen kommer att delges nämnden

$ 31 Mötestider

Förslag till följande mötestider godkänns

12 februari

16 april

lljuni

27 augusti

22 oktober, följt av Pensionärsforum

10 december

$ 32 Övriga frågor

Tommy Åkesson skickar minnesanteckningar gällande möte med Skånetrafiken

Gun Åkers lämnar följande tillägg till protokollet:
Det finns tecken på kulturskymning när det gäller nedläggning av bibliotek i Kristianstads
kommun. Då många äldre har sina träffpunkten där, drabbas dessa av nedläggningarna.


