SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-10-24

Tid och plats

24 oktober 2019, kl. 13:00-15:30 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp

Paragrafer

13-15

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp:

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Barbro Lindkvist

Beslutande
Ledamöter

Förtroendevalda ledamöter

Ledamöter

Åsa Sikberg (M) ordförande
Helén Jaktlund (C)
Viktoria Söderling (S)
Bert Karlsson (V)

Gert Berlin (PRO)
Göran Humling (PRO)
Marianne Pettersson (PRO)
Barbro Lindkvist (SPF seniorerna)
Maud Karman (SPF seniorerna)
Gunnar Thollander (RPG)

Anslaget tas ner:

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Monie (PRO)
Jan Öhrling (PRO)
Carin Olsson (RPG)

Tjänstemän och övriga

Annika Höök, sekreterare
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg
Adam Nyström, kommunarkitekt
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande

Underskrifter
Sekreterare
Annika Höök
Ordförande
Åsa Sikberg
Justerande
Barbro Lindkvist
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Val av justerare
§13

Information från verksamheten

§14

Översiktsplanen 2050

§15

Övriga frågor – Kost och motion

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 13
Dnr

Information från verksamheten
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg informerar om
 Status Hällbacka
Kostnaderna är reducerade inom äldreomsorgen. 14 personer bor kvar
på Hällbacka. Ett anhörigmöte hölls i somras med information om
framtiden. Flera tomma platser finns och erbjudande om att flytta har
gått ut. Verksamheten drivs tills Vardaga tar över.
(diskussion om Hällbacka med Helena C)
 Danielsgården
34 platser fanns tidigare men nu är det ca 6-10 individer på 19 platser.
Hälften av platserna ska avvecklas. Vi har sett ett minskat behov och
flera orsaker till detta, bland andra: Mycket hälso- och sjukvård kan
utföras i hemmet, Regionen har ett mobilt hemvårdsteam och andelen
äldre minskar.


Befolkningsstatistik

Befolkningsprognosen för antalet äldre i kommunen. Det finns det en
befolkningsprognos indelad i ålderskategorier som pekar på att det
prognostiserats att vi har ett minskat antal äldre i de olika
ålderskategorierna.


Gemensam kunskapsstyrningsnämnd
Önskas dragning på rådet.


Vikten av att synpunkter ska lämnas i rätt verksamhet diskuteras för
att kunna påverka och förändra.

Ordförande sign

Justerare sign
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 Närvårdsplatser
Avtalet är uppsagt. Platserna utnyttjades inte som planerat och från 1
januari kommer kommunen att tillgodose den kommunala vården. Risk
och konsekvensanalys genomförs.
Det är ett gemensamt arbete tillsammans med regionen som påbörjats.
Vi är i etapp 3 och kommunen, regionen och andra aktörer ser till
vårdcentrum och vilka behov som finns. Närvårdsavdelningen träder i
kraft 2021. Helena Carlsson har uppdraget att arbeta för att få till fler
närvårdsplatser.
 Digitalisering i vården
Kvalitetssäkring, utveckling av trygghetslarm, läkemedelsrobot mm.
 Bomässa 65 +
Hösten 2020. Finns intresse hos föreningarna av att vara medarrangörer
till mässan? Intresseanmälningar samlas in via mail till sekreterare eller
Helena Carlsson. Tas upp vid nästa sammanträde igen.
 Övrig verksamhetsinformation
Ny MAS(medicinskt ansvarig sjuksköterska) är anställd och börjar
anställningen 1 november.
Lokal arbetsgrupp- ska se behov av närvårdsplatser 2030.
Träffpunkter i kommunen- smygstart på vård och omsorgsboenden.
Beslut att göra om träffpunkten. Vad vill ni ha, hur ska det se ut? En
arbetsgrupp har tillsatts och ska ta fram de program som ska finnas.
ÖP- Tre dialoger kvar.
Kosten- Frågor om lunch på skolorna. Kostchefen i kommunen kommer
på nästa sammanträde i december.
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande, informerar om


Budgetförslaget till KF. Budgetprocessen är ny utifrån
omvärldsspaning och SKLs analys är grunden för förslaget. Ett nytt
målramverk är satt utifrån agenda 2030. Det finns 17 mål som
innehåller Tierps vision och lokala mål. Hur ser läget ut i vår
kommun just nu, vilka fokus ska läggas , vika uppdrag ska ges?
Omsorg och stöd har ett avsnitt i budgeten.
Följ utvecklingen i Tierps kommun : www.kollada.se

Ordförande sign

Justerare sign
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Rådets synpunkter
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.
Hur ser det ut med inhyrda sköterskor? Det finns problem med att
rekrytera. Det är ett pågående arbete att se över detta.
Vad händer när Vardaga ska rekrytera? Vård och omsorg upphandlar
platserna. Helena Klockare är omvårdnadschef. Det är en utmaning som
kommer.
Hur ser det ut med träffpunkt i Skärplinge? Arbetsgruppen jobbar på detta.
Vilka behov finns? Femklöverns verksamheter. Målet är att aktiviteterna ska
bli fler och vara öppna för fler.
Hur ser det ut på Hällbacka? Aktiviteter ska finnas för alla inte bara de
boende.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 14
Dnr

Information kring Översiktsplanen 2050
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar om Översiktsplanen (ÖP)
2050.
Hur ska vi utveckla, använda och förändra kommunen? Information finns på
www.tierp.se. Medborgardialoger hålls under 2019 för att samla in
synpunkter. 11 kvällar i 10 orter. Tre dialoger kvarstår vid sammanträdets
tidpunkt.
Månkarbo 6 november 18:30
Vendels bygdegård 12 nov 18:30
Tierps köping, nya möbeln 19 nov. 18:30
På www.tierp.se finns rapporter från varje ort från dialogerna där övningen
redovisas. Slutrapport kommer senare från alla orter.
ÖP omfattar hela kommunen, all vår mark och allt vårt vatten . Det finns
även en havsplan för bottniska viken. Den tidigare ÖP 2010-2030 från 2005
är ett grunddokument som används som stöd. Den nya planen behövs delvis
på grund av ändrad lagstiftning.
1.Kommunen har fått ökat ansvar för bostadsförsörjningen mm.
2 Förändrade förutsättningar i Kommunen- planen måste anpassas.
Innehåll i ÖP- Hur kommunen ska tillgodose behov av bostäder; Hur vill vi
använda, bevara och utveckla kommunens mark vatten och miljöer? ;Hur
ska vi tillgodose riksintressen? Var ska vi vara om 30 år?
Rådet genomför en ”Klossövning” som också genomförs under
medborgardialogerna. Resultatet fotas och diskussionen noteras.

Ordförande sign

Justerare sign
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Rådets synpunkter
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.
Hur länge lever detaljplaner, kan man ändra detaljplaner?
Kommunen måste upphäva dem för att de ska sluta gälla.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 15
Dnr

Övriga frågor – kost och motion
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
 Föregående protokoll – inget att notera


Kosten – Rådet får i uppgift att ta in frågor från föreningarna och
skicka till sekreteraren via mail.
Frågor som uppkom på sammanträdet: Vad är syftet med att
pensionärerna ska äta i skolmatsalen? Hur många äter i skolorna av
pensionärerna? Annonsblad i Norra Uppland önskas. Varför så
mycket vegetarisk mat i skolan? Är det klimatsmart eller inte?
De som får matlåda hem, äts den upp? Finns kontroller? Kan något
göras åt detta? Vem tar hand om resterna? (Detta är biståndsbedömten särskild insats) Redogörelse för hur det jobbas med att barn och
äldre ska äta mer önskas.



Hur jobbar föreningarna med hälsa/motion och ensamhet?
Lokaler måste finnas för att kunna utföra aktiviteter vilket ibland
upplevs som ett hinder. Ensamhet är ett problem.
De olika föreningarna som representeras i rådet redovisar de olika
aktiviteter som erbjuds i respektive förening:
Det anordnas bland annat träffar månadsvis, danser, boule,
månadsträffar med mat, resor, friluftsaktiviteter, bridge,
styrketräning, tjejträffar, utflykter mm.
Alla föreningar erbjuder olika typer av aktiviteter. Punkten om hälsa
och ensamhet tas med till nästa protokoll. Föreningarna kollar av
med sina medlemmar och skickar med till nästa möte.

Ordförande sign

Justerare sign
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