SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08

Tid och plats

8 februari 2019, kl. 13:00-16:00 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp

Paragrafer

1-7

Utses att justera

Göran Humling

Beslutande
Ledamöter

Förtroendevalda ledamöter

Ledamöter

Åsa Sikberg (M) ordförande
Sarah Näslund (L)
Urban Blomster (V)

Göran Humling (PRO)
Marianne Pettersson (PRO)
Maud Karman (SPF seniorerna)
Gunnar Thollander (RPG)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Kerstin Östervall (PRO)
Tuula Gustafsson (SPF seniorerna) Margaretha
Sandström Tapper (SPF seniorerna)

Anna Trankell, sekreterare
Anna Hällström, närvårdsstrateg
Louise Pettersson, utredare /utvecklare
Jenny Hedberg, verksamhetsutvecklare

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Åsa Sikberg
Justerande
Göran Humling
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2019-02-08

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1-7

Underskrift
Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Val av justerare
Presentationsrunda
§1

Närvårdsarbetet- Information från Anna
Hällström

§2

Effektiv och nära vård -Information från
Anna Hällström

§3

Europaparlamentsvalet 2019 Information från Louise Pettersson

§4

Information från verksamheten - Jenny
Hedberg

§5

Utbildningsdagen- innehåll samt förslag
på nytt datum 29 april

§6

Extra sammanträdesdatum

§7

Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08

§1
Information om närvårdsarbetet
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Anna Hällström, närvårdsstrateg, informerar om






Närvårdssamverkan i Uppsala län
Struktur för regional samverkan
Struktur för lokal samverkan
Tierps närvårdsorganisation
Arbetsgrupper Närvård Tierp

Mer information finns att läsa här:
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/HSVO-Halsastod-vard-och-omsorg-/
Rådets synpunkter

Frågor ställs om informationen och diskussion förs.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08

§2
Dnr

Information om Effektiv och Nära vård 2030
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Anna Hällström, närvårdsstrateg, informerar om







Ökade behov
Målbild- effektiv och nära vård 2030
Vårdstrukturen 2030
Digitalisering och nivåstrukturering
Vårdcentrum med närvårdsplatser
Vårdcentrum i Tierp – näravårdssamverkan

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar
med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård 2030
innebär en omställning av hälso- och sjukvården. Vård som behövs ofta ska
komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgängligt och
relationellt.
Varför behövs en omställning?

Region Uppsala behöver tillsammans med kommuner och andra aktörer i
länet driva en omställning av hälso- och sjukvården. Länet växer och färre
yrkesverksamma ska försörja fler äldre. Vården ska anpassas efter invånares
och patienters behov, bli mer effektiv och rustad för framtiden med ökad
digitalisering. Koncentrerad specialiserad vård, men samtidigt hälso- och
sjukvård i hela länet för bättre kvalitet och tillgänglighet.
Vad ska den här omställningen leda till?

Den nära vården som länets invånare behöver ofta ska utvecklas och stärkas.
Resurserna ska användas på bästa sätt, viss vård ska bli mer tillgänglig
medan vård som inte behövs så ofta blir mer specialiserad. En effektiv och
nära vård är samskapande, hälsofrämjande och kvalitetsdriven. Såväl
medarbetare som invånare och samarbetspartners involveras i förändringen.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08
Varför just Effektiv och nära vård 2030?

Utredningen har letts av Göran Stiernstedt som både har regional och
nationell erfarenhet av hälso- och sjukvård (utredare för Effektiv vård SOU
2016). Namnet på utredningen är en viktig del av målbilden.
Rådets synpunkter

Frågor ställs om informationen och diskussion förs.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08

§3
Information om Europaparlamentsvalet 2019
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Louise Pettersson, utredare/utvecklare, informerar om





Information om valet
Sätt att rösta
Tillgänglighet i lokaler
Önskemål och förslag

Från och med valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 kommer det att
ställas krav på att platsen för valsedlar vid en röstnings- eller vallokal ska
vara avskärmad från insyn från andra väljare.
Det ska också vara möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett
parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält alla kandidater
genom att skriva till namnet på en blank valsedel eller partivalsedel, under
förutsättning att kandidaten är anmäld för partiet. I dag är detta endast
möjligt för partier som inte har anmält sina kandidater.
Mer finns att läsa om valet på:
www.val.se
Rådets synpunkter

Frågor ställs om informationen och diskussion förs.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-02-08

§4
Information från verksamheten
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Jenny Hedberg, verksamhetsutvecklare vård och omsorg informerar om






Betalningsansvar 2018
Hemtjänsten i snöstorm- strömavbrott
Larmavbrott
E-signering av läkemedel
IT-handledare

Rådets synpunkter

Frågor ställs om informationen och diskussion förs.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-02-08

§5
Utbildningsdagen
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att sammanträdesdatumet kl. 9:00 den 25 april 2019 flyttas till den 29 april
2019 samma tid.
Sammanfattning av ärendet

Pensionärsrådet har en planerad utbildningsdag den 25 april 2019 vilken
krockar med andra åtaganden för ordförande i rådet. Nytt förslag på tid och
datum är kl. 9:00 måndagen den 29 april 2019.
Förslag på innehåll som framkom under mötet: Besöka ett av Vardagas
boenden, Villa Hovstallet i Uppsala eller få information om hur arbetet med
Triangelparken fortskrider.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet
2019-02-08

§6
Extra sammanträdesdatum
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att extra sammanträdesdatum blir 20 mars kl 13:00 2019.
Sammanfattning av ärendet

Det har tidigare varit fyra sammanträden plus en utbildningsdag per år. I
sammanträdesplanen för 2019 är det tre sammanträden inbokade. Enligt
reglementet står att rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign
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§7
Övriga frågor
Beslut

Pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor ställs under mötet


Frågor om Tele 2 och kommunens trygghetslarm – frågan lyfts på
kommande möte.



P-skivor på livsmedelsaffärer ute i kommunen och inte bara i
centrala Tierp – frågan lyfts på kommande möte.



Önskemål om uppföljning en gång per år vad gäller prognos för
bostadsbehov gällande personer 65 år och äldre



Hur många pensionärer går till skolmatsalarna och äter lunch?
Önskemål om att matsedeln och information kan publicerar i
kommunrutan.

Önskemål om kommande ämnen:



Besök av Roger Kjettselberg AB Tierpsbyggen, på nästa
sammanträde för att informera om byggplaner ute i kommunen



Bjuda in Polisen för att prata om trygghet och säkerhetslarm

Ordf sign

Justerandes sign

11

Sekr sign

