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Pensionärsrådet

Tid och plats:

Onsdagen
den 28 november
Kl. 08.30-11.00

Beslutande:

Yvonne

Andreasson,

2108

ordförande

Patrik Krupa, socialnämnden
Siw Henriczon,
socialnämnden
Nedjo Diljkan, socialnämnden
Rolf Jönsson,
kommunstyrelsen
Birgit Jonsson,
PRO Olofström
Britt-Marie
Karlsson,
PRO Olofström

Helge Johansson,

PRO Kyrkhult

Gerd Sonesson,
PRO Jämshög
Bertil Thomasson,
SPF

Lisbeth Bengtsson,

SPF

Greta Henningsson,
SKPF
lrene Jönsson,
SKPF

Övriga närvarande:

Ingela Colleen, äldreomsorgschef
Marianne

Lundström,

sekreterare

Marie Olofsson, Anhörigkonsulent,
Sari Nilsson,

Familjeläkarna/Läkehjälpen,
Christine

Stridsberg,

§ 4

Verksamhetschef/BSK

Familjeläkarna/Läkehjälpen,

Justering:

§ 3

verksamhetschef,

§4

if”
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§ 1
Val avjusterare
Greta

SKPF,

Henningsson,

valdes

att justera

dagens

protokoll

§ 2

Dagordning
Kommunala

Pensionärsrådet

beslutar

att godkänna utsänd dagordning

§3
Anhörigkonsulent
påbörjat.

Marie Olofsson informerar om sitt arbete som hon nyligen

Detta stöd vänder

sig till dig som stödjer,

hjälper

och vårdar

en närstående.

Detta kan innefatta enskilda samtal, vägledning i kontakten med kommun, landsting
och andra myndigheter.
som finns.
Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer
En anhöriggrupp för demensdrabbade
och diskussioner.
En informationsbroschyr

om anhörigstöd

har startas upp där man bla har tematräffar

finns på kommunens

Denna delades även ut på mötet.
Kommunala

Pensionärsrådet

Att anteckna informationen

beslutar

till dagens protokoll

hemsida.
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§4
Information från Familjeläkarna/Låkehjälpen.
Sari Nilsson Verksamhetschef
samt Christin Stridsberg
distriktssköterska/verksamhetschef
informerar
om den kommande
sammanflyttningen
av de två Iäkarmottagningarna
som kommer att ske vecka

BVC (barnavårdscentralen)
Familjeläkarnas

gamla

samt sjukgymnastiken

mottagning,

49.

kommer att finnas i

övrig verksamhet

flyttas

över till Läkehjälpen.

Lideta Hälsovård är de nya ägarna där Linda Hultin är regionschef.
Idag finns totalt sex läkare varav tre ordinarie.
Det kommer att finnas en ökad bemanning under morgonen då en sjuksköterska
finnas disponibel.
Tidsbeställning
kommer

främst

att ske per telefon

då en sjuksköterska

ringer

ska

upp för

bedömning och ger en tid.
Namnbyte
Invigning

ännu ej klart.
av den nya mottagningen

kommer

Fråga från Bertil Thomasson, SPF.
Seniormottagning kommer detta att finnas
sjuksköterska.

Ej aktuellt

ske. Datum

ej bestämd.

med möjlighet att ringa direktnummer

ännu.

Bertil undrar även om man känner till Ängelholmsmodellen
mellan

kommun

till

och landsting.

Detta känner

som är ett samarbete

man inte till.

Rolf Jönsson, Kommunstyrelsen
ställer frågan om hur stort inflytande man kommer
att ha i den nya organisationen
vad gäller framtidsvisioner
som tex seniormottagning.
Viktigt att man lyssnar till behovet.

Kommunala

pensionsrådet

beslutar

att anteckna

informationen

till dagens

protokoll

§ 5
Information
Ingela Colleen

2019.

om den nya organisationen
informerar

inom

om hur det kommer

äldreomsorg

och hemsjukvård

att se ut i den nya organisationen

from
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Den nya organsationen
from 2019 kommer att bestå av två verksamhetschefer.
En
verksamhetschef
för Hemvård,
lngela Collen samt en verksamhetschef
för Boende,
ej klar.

Ingela Colleen kommer att ha ansvar för Hemtjänst, fyra enhetschefer,
för sjuksköterskor,
en enhetschef
för Rehab, en enhetschef
Hemsjukvård,
Handläggare
samt Seniorkonsulent.
Versamhetschefen
för boende kommer att sex enhetschefer,

anhörigkonsulent

en enhetschef

för korttidsenheten,
anhörigkonsulent,

samt larm/IT mm.

Kommunala

Pensionärsrådet

att anteckna

informationen

beslutar

till dagens

protokoll

§ 6
Föregående

protokoll

Genomgång

av föregående

protokoll.

Kommunala

Pensionärsrådet

beslutar

att ta protokollet

från 180905

till handlingarna.

§ 7

Övrigt
Protokoll från KPR saknas på hemsidan, viktigt att dessa läggs in.
Fråga om gemensamhetslokalen

denna lokal. Olofströmshus

Det har framkommit
med Ringvägen

som ska byggas

på Holje Bäck. Vem kan utnyttja

bjuds in till nästa möte med KPR för att klargöra detta.

synpunkter

och Ekhagsvägen.

på trafiksäkerheten
Det är för dåligt

vid hållplatser som ligger längs
med utrymme

intill hållplatserna

på vissa ställen.
Blekingetrafiken är vidtalad men säger att de inte har några pengar.
Trafikverket

har ansvaret

men har sagt nej till någon

åtgärd.
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Yvonne

Britt-Marie

Andreasson,

skrivelse till Trafikverket

Karlsson

samt Lisbeth

Bengtsson

ska göra en

där de särskilt ska trycka på trafiksäkerheten.

Helge Johansson undrar när utflytten från Klinten kommer att ske.
Inventering av de boende pågår, hänsyn kommer att tagas till önskemål till flytt till
annat boende i kommunen i den mån detär möjligt.

Bertil Thomasson

ställer en fråga om mögellukt på Jemsegården.

Dräneringsarbete

är påbörjat

för ca tre veckor

sedan.

Ska det skapas fler träffpunkter?
ett aktivitetshus.
får Garvaregården
[ samband med tillbyggnad
ska planera
med kulturombuden
tillsammans
Seniorkonsulenten

verksamheter.

Hur många platser blir det på Holjegården?
Det var sagt 54 men enligt

Nytt Trygghetsboende,

inventering

som gjorts

ca 90 platser.

Graniten kommer att göra att trycket på särskilt boende

minskar.

Kommunala

är behovet

Pensionärsrådet

att anteckna informationen

beslutar
till dagens protokoll
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§ 8

Nästa

möte

Någon ny datum bestäms ej eftersom tanken är att KPR ska flyttas över till
kommunstyrelsen from nästa år.
Ordförande

Yvonne Andreasson

tackar för året som gått och önskar alla en God Jul

och ett Gott Nytt År

Kommunala

Pensionärsrådet

att anteckna

informationen

beslutar
till dagens

protokoll
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