MÖTESANTECKNINGAR
1 (6)

Kommunala pensionärsrådets möte 2019-04-24
Gertrudsgården: kl. 09.00 – 11.30
Ledamöter:
Ingela Svensson, ordförande i socialnämnden
Saad Benatallah, 1:e vice ordförande i socialnämnden
Harriet Larsson SPF
Per-Ola Ålstam SPF
Barbro Nilsson SPF
Ingegerd Ringdahl SPF
Lennart Tildemyr PRO
Inger Wiman PRO
Eivor Hagelin PRO
Christina Högström SKPF
Kerstin Sörskog SPRF
Gunvor Ohlsén SKPF
Jan-Erik Karlsson PRO

Övriga deltagare:
Jörgen Olsson, socialchef
Jenny André, sekreterare
Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef
Nina Nilsson, förvaltningscontroller

Sekreterare: _______________________________________
Jenny André

Ordförande: ________________________________________
Ingela Svensson
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Kommunens beredskap vid en katastrof
Verksamhetsberättelse 2018
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Pensionärsorganisationerna har ordet

1. Upprop
Ordföranden förklarar mötet öppnat och upprop genomförs.
2. Godkännande av dagordning
Ordförande informera om att ärendet gällande serviceresor med KLT som fanns i
kallelsen kommer att utgå.
Inger Wiman PRO önskar lägga till en punkt gällande bemötande vid vårdplanering
på sjukhuset.
Rådet godkänner dagordningen efter ändring.
3. Föregående mötesanteckningar KPR
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.
4. Hembesöksverksamhet
Harriet Larsson informerar om en hembesöksverksamhet som Hässleholm har
börjat med. Det är en förebyggande verksamhet för målgruppen 75-77 åriga
seniorer.
Genom att tidigt få en kontakt med äldre personer minskar riskerna för kommande
sjukdomar. Kommunen har en kontakt med en hälsocentral som följer med på
hembesök och tar till exempel ett enkelt EKG. Tillsammans med äldreomsorgen ser
de hur personen bor och kan lämna förslag till förbättringar i hemmet etc.
Kalmar kommun har varit i kontakt med Hässleholms kommun och planerar en
liknande hembesökarverksamhet i Kalmar.
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Pensionärsorganisationerna står bakom förslaget om hembesöksverksamhet och
önskar att socialförvaltningen tar kontakt med Kalmar kommun för att för att se hur
hembesöksaktiviteterna kan utvecklas i Västerviks kommun.
5. Kommunens beredskap vid en katastrof
Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef i Västerviks kommun, informerar om
räddningstjänstens organisation. Det är viktigt att räddningstjänsten snabbt kan nå
medborgarna och att räddningstjänsten därför är placerad på flera platser i
kommunen.
Räddningstjänsten har flera fordon till sitt förfogande som exempelvis stridsbåt,
bandvagnar, vattenskoter, svävare och drönarhelikoptrar.
Civila insatspersoner utbildas bland annat i HLR, lägga första förband och hur de ska
agera vid trafikolycka. Dessa har en app i telefonen som uppger när en olycka händer
närheten. Det är livsviktigt att kunna göra en snabb första insats.
Det finns även ett antal frivilliga personer som kan hjälpa till vid en särskild händelse
som exempelvis strömbortfall och skogbrand. Dessa personer arbetar frivilligt men har
ett anställningsavtal som innebär att de får lön då de går in och utför ett arbete. De har
ingen beredskap men är en resurs för kommunen vid behov.
Räddningstjänsten gör även bostadsanpassningar, sithskort, ansvarar för koncernens
försäkringar, bostadstillsyner och hjälper hemtjänsten vid tunga lyft. Arbetar även med
brottsförebyggande frågor, krisberedskap och det civila försvaret.
Kerstin Sörskog, SPRF, frågar om hur räddningstjänsten hanterar situationer då bron
vid Slottsholmen hamnar i uppfällt läge. Joakim Jansson berättar att räddningstjänsten
har möjlighet att ta sig dit med båt och beroende på vad som har hänt även ta med
viss utrustning. Man kan även skicka resurser via Gamleby tills bron är lagad. Han
uppger att det dock blir längre insatstider om det händer något på andra sidan bron.
Inger Wiman, PRO, uppger att hon har fått information om att när ambulansen i
Gamleby slutar sitt skift så åker man in till Västervik och byter personal. Joakim
Jansson uppger att det stämmer och att Gamleby då är utan ambulans på plats i ca 1
timme. Det är dock Regionens ansvar.
Kerstin Sörskog, SPRF, frågar om vem som ansvarar för livsmedel vid en
katastrofsituation? Vem ansvarar för att det finns livsmedel på äldreboende? Joakim
Jansson förklarar att ytterst ansvarig för verksamheterna är socialnämnden och
tjänstemännen. I kommunen finns det ett system med över hundra personer som är
utbildade för krissituationer. Det finns sex olika samverkansområden som
myndigheterna ansvarar för. Det är dock varje hushåll som ansvarar för att säkerställa
att man klarar sig själv i 72 timmar för att inte belasta krisorganisationen eftersom de
medborgare som inte klarar sig själva måste prioriteras.
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Genom lagstiftning kan en krisledningsnämnd upprättas som gör det möjligt för
kommuner att ta över till exempel socialnämndens beslutanderätt vid större
händelser.
Från och med den 1 april 2019 ställs det större krav på kommunen att arbeta med
informationssäkerhet. Kommunen ska kunna bedriva samhällsviktiga funktioner i ett
halvår.
Skyddsrum finns fortfarande kvar och det diskuteras nu på nationell nivå om
kommunerna återigen ska ta över ansvaret för skyddsrummen från staten. Ett
skyddsrum ska återställas på 48 timmar.
Joakim Jansson förklarar att det finns något som heter ”Gränslös samverkan” som
innebär att närmaste räddningsresurs oavsett län alltid kallas vid en händelse. Det
finns även avtal med kommunen, polisen och kustbevakningen för att kunna hjälpas åt
och man har möjlighet att låna varandras lokaler och utrustning vid behov.
Joakim Jansson förklarar att han är stolt över den organisation vi har i Västerviks
kommun.
6. Verksamhetsberättelse
Nina Nilsson, förvaltningscontroller, redovisar socialnämndens
verksamhetsberättelse 2018.
Pensionärsorganisationerna vill att Kommunstyrelsen/socialnämnden ska börja
planera för den nära framtiden på grund av ökande antal äldre.
7. Budgetuppföljning februari 2019
Utfall
jan- feb

Budget
jan- feb

Resultat
jan- feb

3,3

3,4

0,2

20,8

0,0

Äldreomsorg

67,1

64,1

-3,0

416,3

0,0

Individ- och familjeomsorg

14,3

15,0

0,7

93,4

1,4

Omsorg funktionsnedsatta

40,8
17,1

40,4
16,5

-0,4
-0,6

251,4
103,1

-6,0
-1,4

142,5

139,4

-3,1

884,9

-6,0

Socialförvaltningen mkr
Central administration

Hälso- och Sjukvård
Summa

Budget Avvik mot
2019
budget

Socialförvaltningens prognos för februari är ett underskott med 6 mkr.
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8. Uppföljning av motion om att skapa fler träffpunkter för
äldre och långtidssjuka
Socialförvaltningen kan hjälpa pensionärsorganisationerna att söka pengar via
allmänna arvsfonden.
SPF berättar att de har ett projekt där ensamma personer får komma ut på till
exempel utflykter och restaurangbesök.
9. Trygghetsboende – vad ingår i hyran?
Jörgen Olsson informerar att en person i hushållet måste ha fyllt 65 år för att kunna
få ett trygghetsboende. Kraven på lägenheter som är trygghetsboende är att dessa
ska vara utformade som på ett särskilt boende. Det ska finnas ett
gemensamhetsutrymme i samband med trygghetsboendet och närhet till en
restaurang. Det måste även finnas någon form av aktivitetsledare men det behöver
inte vara kommunen som ansvarar för det. Den som bygger ett trygghetsboende får
statligt bidrag.
Den som flyttar in på ett trygghetsboende betalar för lägenheten men betalar inget
extra för till exempel gemensamhetsutrymmet.
I Västerviks kommun är det inte socialnämnden som ansvarar för trygghetsboendet
utan Bostadsbolaget.
10. Situationen inför sommaren
Jörgen Olsson berättar att vikariesituationen inför sommaren ser bra ut. Det finns
svårigheter, framförallt på sjuksköterskeenheten där det sannolikt kommer bli svårt
att bemanna även på sommaren. Det finns naturligtvis en viss oro eftersom vikarier
kan hoppa av etc.
Verksamheterna har inte längre krav att ha två semesterperioder utan
medarbetarna kan lägga ut semestern under en 10-veckorsperiod.
11. IT-utbildning, Region Kalmar läns samarbete med Telia
Västerviks kommun har tackat nej av vara med i samarbetet som heter Mera
Digitalt. Utbildningen är vid åtta tillfällen i centralorten. Västerviks kommun anser
att man har ett liknande projekt och att det är viktigt att det finns på fler ställen är i
centralorterna.
Pensionärsorganisationerna uppger att det på kommunens IT-café är många
personer som inte är organiserad i pensionärsorganisationerna vilket är positivt.
Det finns ett önskemål från kommunala pensionärsrådet att IT-caféet bör lämna
information på kommunens hemsida och inte bara på IT-caféets Facebookgrupp.
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12. Övrigt
Inger Wiman uppger att hon har fått påringning om dåligt bemötande från
biståndshandläggare i samband med vårdplaneringar på sjukhuset.
Jörgen Olsson och Ingela Svensson uppger att det naturligtvis är viktigt att
handläggarna har ett bra bemötande eftersom situationen är känslig men att man
vet att man kontinuerligt diskuterar dessa frågor och att biståndshandläggarna är
professionella. Om det finns synpunkter på enskilda handläggare är det dock viktigt
att kontakta enhetschefen.
13. Pensionärsorganisationerna har ordet
Gunvor Ohlsén uppger att SKPF har bjudit in Anna Heed, Eu-parlamentariker, på sitt
möte den 6 maj 2019.
Jan-Erik Karlsson berättar att PRO ska flytta och deras hus ska ut för försäljning. PRO
flyttar sin verksamhet till Örbäcken och kommer att börja med gemensamma
promenader.
Ordförande tackar för ett bra möte och nästa möte är den 28 maj 2019.
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