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§1
Föregående protokoll
Föregående protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-10-22
godkännes.
____________________________

§2
Information från Anna Hasselbom Trofast, SN, om SKLundersökning
Anna H T informerar om ”Öppna jämförelser”, där Sveriges Kommuner
och Landsting tillsammans med Socialstyrelsen arbetat fram en gemensam rapport om hur vården och omsorgen om äldre fungerar runt om i
landets kommuner. Borgholms kommun har bra kvalitet i äldreomsorgen
enligt denna rapport.
Förbättringsarbetet fortsätter dock hela tiden och det pågår för närvarande ett arbete med att öka samverkan mellan särskilt boende, hemtjänst, kommunrehab och sjuksköterskor för att därigenom göra vården
så effektiv och bra som möjligt för de äldre inom omsorgen. Använda resurserna där det bäst behövs i verksamheten.
Bemötandet från personalen är också en mycket viktig fråga som det
läggs stor vikt vid, där Borgholms kommun har goda resultat i "Öppna
jämförelser".
Anna informerar också om försöket med kyld mat till de äldre, ett försök
på 3 månader med start i januari, i mellersta området. 39 personer ingår i
försöket. Maten lagas i Västerås av företaget ”Varsågod”, (som har 25 års
erfarenhet av denna service) förpackas i en skyddad atmosfär, utan luft
och ej i vakuumförpackning. Näringsvärdet ligger på en hög nivå. Förpackningarna kan värmas i både micro och ugn. Utkörning sker endast 1
gång per vecka då man levererar mat för hela veckan och maten har man
själv fått bestämma efter tycke och smak.
Utkörning av mat med det nuvarande systemet kostar 4 miljoner kr/år
(Lisa Crocker:s uträkning) och det tar sammanlagt 22 timmar/dag för
hemtjänstpersonalen att köra ut densamma i 7 bilar. Frågor som ställs är
om inte denna service skulle kunna ske på lokal nivå genom BEAB i stället
för företaget ”Varsågod”. Frågor gällande BEABs kök, besvaras lämpligast
av Benny Wennberg BEAB.
För de som vill finns det tillgång till matsal på Strömgården där man kan
äta tillsammans med andra, kräver att man ringer och bokar i förväg och
det är stor uppslutning för detta arrangemang.
Anna informerar också om att det inte finns några köer till SÄBO och att
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hemtjänstinsatserna har minskat i kommunen.
Läkemedelsfrågor tas också upp och det bestäms att ”Kloka listan” ska införskaffas för att delas ut till olika pensionärsföreningar. Anna ska vidarebefordra frågor gällande hur läkemedelshanteringen för de äldre fungerar
till hälso- och sjukvårdsverksamheten.
____________________________

§3
Information från Jan Persson, Omtanken
Jan berättar om ”Centrum Bio” i Löttorp som ägs och drivs av ”IOGT-NTO
Friska Viljor”. De har utsett en arbetsgrupp som ska göra en utvecklingsplan och budget för att bion ska kunna digitaliseras. Gruppen letar bidragsgivare och sponsorer och har för avsikt att starta en förening vid
namn ”Bions vänner”. Siffror som nämns för driften är ca 600 000 kr/år.
____________________________

§4
Information från Lisbeth Lennartsson, KS
Lisbeth berättar att Kultur- och fritidsnämnden är nedlagd from 1 januari
2013 och i stället har ett utskott bildats, Kultur- och fritidsutskottet, med
Daniel Nilsson (C), Marcel van Luijn (M) och Bo Svantesson (S) som ledamöter. Detta utskott ligger direkt under kommunstyrelsen. Biblioteksverksamheten flyttas till utbildningsnämnden.
Borgholms kommun har som mål att år 2015 ska företagsklimatet i kommunen vara det bästa i länet och bland de 100 bästa i landet enligt
Svenskt Näringsliv.
Ölands Näringslivskontor kommer enligt politiska beslut att stängas och
verksamheten näringslivsarbete att åter ligga direkt under kommunerna
men personal finns tillgänglig och verksamheten kvar under större delen
av år 2013.
____________________________

§5
Övriga frågor
Fråga gällande bankernas kontantlösa kontor hänvisas till föreningarna att
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ta upp till diskussion.
Thomas Lönnkvist är ny polischef för Öland.
Polisen för en nära dialog med kommunen med anledning av morden på
norra Öland, det råder stor oro och de polisbilar som numera ofta är på
norra Öland är inte synliga eftersom de oftast är civilpoliser. Polisen har
hög prioritet på att klara upp brottet.
Föreningarna framför vikten av att polisen ska finnas tillgänglig på den
norra delen av Öland och att de ska vara synliga för att öka tryggheten
bland de boende.
____________________________

§6
Nästa möte
Tid för nästa möte ställs till den 25/3 kl. 10.00 på Socialkontoret.
Till nästa möte bestäms att ”Kloka listan” beställs.
Frågor gällande mål och besparingar för Borgholms Kommun tas upp.
Benny Wennberg bjuds in för att informera om matdistributionen som den
ser ut idag.
Anna Hasselbom Trofast återkommer med läkemedelsfrågorna och Peo
Westberg, MAS, bjuds in att svara på frågor tillsammans med Anna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

