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Närvarolista KPR 2020-08-28

Parti Ledamöter Närvarande Kommentar

KD Mikael Ottosson,'ordförande X
Eva Thorén

'

X
'

S
'

EvaBörjesson X

Represehtanter pensionärsföréningar

Tommy' Ullberg, PRO Åkersberga X
Monica Eriksson, PRO Åkersberga X
Hahs Möller, PRO Åkersberga X
Anita Lawenhagen, PRO Ljusterö .---...

Astrid Sundström, PRO Ljusterö --4--

Ingemar Carlsson, PRO Ljusterö X
Bertil Olin, SPF Österåker?

\

X
Charlotte Prahl, SPF Seniorerna Österåker X
Lena Henningsson SPF Senioferna Österåker X
Tellervo Axner, Finska föreningen X Adjungerad

Ovnga 'narvarande Funktion

Birgitta Eriksson Sekreterare

Lena Ribbing KValite'tsutvecklare
_ \

Mia Morén “

Medicinskt ánsvarig sjuksköterska

Susanne Fäldt Enhetschef äldre- och funktionshindrade

Jan Winberg Revisor
'

MDO
Justerandes signaturer
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KPR§9

Parentation

Ordföranden öppnar mötet och hälsar rådets medlemmar välkomna och pålyser därefter en tyst

minut över nyligen bortgångne rådsledamoten Roger Karlsson, PRO Åkersberga.

M00 gm,
justerandes signaturer



'Ostefåker Minnesanteckningar för Kommunala pensionärsrådet 2020-08-28

KPR§ [0

Val av justerare samt tid och _plats för justering

Kommunala pensionärsrådets beslut
Rådet utser Monica Eriksson, PRO Åkersberga, att jämte ordföranden

justera minnesanteckningarna. Justering ska äga rum den 8 september 2020 klockan

10.00 på socialförvaltningen i Alceahuset.

Sammanfattning

Kommunala pensionärsrådet föreslår Monica Eriksson, PRO Åkersberga, att jämte ordföranden

justera minnesanteckningama. justening föreslås ske tisdagen den 8 september klockan 10.00 på
socialförvaltningen.

M '6 Ma
Justerandes signaturer
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KPR§II

Fastställande av dagordning

Kommunala pensionärsrådets beslut
\

Dagordningen fastställs enligt utsänd kallelse med tillägg enligt nedan.

Sammanfattning

Till Sammanträdefhar utsänts kallelse med förslag till dagordning.

Följande frågor tillkommer unde: övriga frågor
- Bidrag till föreningarna höstterminen 2019
- Bidrag till föreningarna Vårterminen 2020
- Planering av möten i rådet framöver

M M
Justerandes signaturer
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KPR§ |2

Information om sjukdomen covid -l 9 inom hemtjänst och särskilda

boenden '

Kommunala pensionärsrådets beslut
Rådet tackar och noterar informationen ü'Jl minnesanteckningarna.

Sammanfattning

Enhetschefen för äldre- och funktionsnedsättning Susanne Fäldt, Kvalitetsutvecklare Lena Ribbing
ochMedicinskt ansvarig sjuksköterska Mia Morén lämnar aktuell information om hanteringen av
sjukdomen covid-19 inom äldreomsorgen. Infomation om hur_ Österåkers kommun hanterar

k k
9.4.7b9fa543170f6977095ch4.html

Österåkers kommun inrättade i april 2020 en grupp inom hemtjänsten som enbart besökte
konstaterat smittade hemtjänstkunder. Dessutom startades ett tillfälligt korttidsboende för

Österåkersbor med covid-19 som var för sjuka för att vårdas ihemmet. Såväl den särskilda

gruppen inom hemtjänsten som det tillfälliga korttidsboendets verksamhet avslutades den 30 juni

då behov inte längre fanns. Gruppen och boendet kan stárta snabbt igen om läget förändras.

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga 'landets äldreboenden för att

förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april. Kommunen har
rekommenderat alla Vård- och omsorgsVerksamhetc: att airråda från besök. Konnnunéns 'öppna
üäffpunkter för äldre, samt Ruffen och Bryggan är stängda tills vidare.

På 'grund av coronavirusets utbrott och den ansträngda situ'aü'on den skapat inom hemtjänsten i

Österåkers kommun, vädjar kommunen till personer som har sormnarställen och dyh'kti

kommunen, och i behov av hemtjänsg att inte flytta ut till sommarvistet. De som ändå ansöker om
hemtjänst vid tillfällig vistelse tar myndigheten en personlig kontakt med.

Fråga om utbildning av personal besvaras med att samtliga utförare från början av utbrottet av
sjukdomen covid-19 har erbjudits utbildningsinsatser för sin personal.

Framkommer från några rådsrepresentanter att vissa hemtjänstutförare inte följer reglerna med
skyddsutrustning varvid svaret ges att det är varje verksamhetschefs ansvar att utverka sina regler

utifrån den situation som föreligger Vid just det tillfället hos brukaren/kunden. Det finns lager av
skyddsutrustning hos kommunen att hämta om det saknas iverksamheten.

M 0%
Justerandes signaturer
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KPR§ 13

Information om interpellation 2/2020 - de äldres situation under
coronapandemin

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras till minnesanteckningarna.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L) har i komnaunfullmäktige den

15 juni 2020 besvarat interpellation nr 2/2020 Om äldxes tillvaro under' coronapandeminP- av

Anas Abdullah (-).

Interpellanten ställer tre frågor
\

- Har kommunen någon strate'gi/plán för att underlätta för äldre att träffa sina

närstående/anhörigap
'

- Finns det pågående åtgärder för att minska psykiskt lidande för personer med isolerad

tillvaro på äldreboenden?

- Har komniunen regelbunden kontakt och uppföljning med kommunala Och p'n'vata

utförare av äldreomsorg 1 Österåkers kommun angående frågorna 1 och 2?

Interpellationen besvaras enligt följande:

Kommunen har använt statliga medel, Vilka är riktade till äldreomsorgen, för inköp av

Heidglasväggar. De har använts lite olika hos olika boenden. Något boende har till exempel satt

upp en flexiglasVäggi trädgården Så att de äldre sitter på en sida och anhöriga på andra. Något

annat boende har ordnat sa att anhöriga kan gå in utifrån och stanna på ena sidan av glasväggen

och dcäldxe kommer inifrån så att de kan ses. Detta är erbjudet dJl alla utförare. Möjligheten ñnns

även att kommunicera med sina anhöriga Via till exempel Skype eller andra digitala plattformar.

Dessa möjligheter till interaktion med anhöriga har också en positiv effekt på den psykiska hälsan

hos de äldre. Vad gäller uppföljning pågår täta sådana med alla utförare av äldreomsorg 1

kommunen.

Interpellationen och svaret finns att läsa under följande länk

ht : wwwosterakeme download 1 .71255ac31 261 decee22b12 15919 089253 8a°/0208var° 020

°/oQ3%A5%201nte1;pellaügn°1020nr°10202-2020.pdf

M00 KW/
Justerandes signaturer
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KPR§ 14

Informaticn om interpellation nr 4/2020 -Om arbetssituationen för vård- och
omsorgspersonal under coronapandemin

Kommunala pensionärsrådets beslut

Informationen noteras till mixmesantecknmgama.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L) har 1 komnjunñallmäküge den 15
juni besvarat interpellation nr 4/2020 Om arbetssituationen för Vård- och omsorgspersonal under
coronapandemin- av Anas Abdquah (-..)

Interpellanten ställer fyra frågor:

1 Har kommunen gjort en inventering mom sina verksamheter om huruvida det ñnns
skyddsutrustning 1 tillräcklig omfattning? Svar: Idag och sedan en tid tillbaka har kommunen god
tillgång på skyddsutrustning mom de kommunala verksamheterna.

2 Har koMunen löpande kontakt med olika privata utförare för att säkerställa att man har
skyddsutrustning 1 tillräcklig omfattning? Svar: Kommunen har löpande, daglig kontakt med alla

utförare för att säkerställa att erforderlig skyddsutrustning finns üllgänglig.

3 Hur ser sjuktalen ut gällande Covid-19 för personalen mom kommunens verksamheter, och hos
de utförarna? Svar: Så här ser sjuktalen ut generellt mom de kommunala verksamheterna Hut
många som är Covid-.19 relaterade är dock mte speciñcerade. Mars- Produküonsförvaltnjngen
Vård och omsorg 15,7 %, April Produktionsförvalttüngen Vård och omsorg 15,7 %. För
upprätthållande av verksamheten har kommunen ;mättat en Vikariepool för att täcka upp där
det finns behov.

4 Har komrrmnen och de privata utförama börjat testa personal för Covid-19P Hur ser tidplanen

ut, exakt vilka kommer att testas? Svar: Inom de kommunala verksamheterna erbjuds personal
som arbetat med bekräftade fall av Covid-19 provtagning för att fastställa förekomst av
antikroppar. Provtagningen är frivillig. Hittills ha: C: 21 60 medarbetare testats. För tester av
personal om pågående infektion anlitas regionens funktioner med test-kit i hemmet eller mobila
stationer för "topsning".

Interpellationen och svaret finns att läsa under följande länk

h www.ostaraker.se download 18.71255ac317261decee21630 1591372267595 8c° oZOSVar°0
20 ° 0C3° oA5°/020inte ellaüon° 020m°/0204-2020. df

HDD LW
Justerandes signaturer
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KPR§ |5

Verksamhetsuppföljning av träffpunktsverksamhet Fyren
\

Kommunala pensionärsrådets beslut

Informationen noteras till minnesanteckxüngarna.

Sammanfattning

Verksamhetsuppföljning av ttäffpunktsverksamheten vid Fyren har under april och maj 2020
utförts i enlighet med det beslut som togs iVård- och omsorgsnämnden 2020-03-24.

Verksamhetsuppföljnjngen Visa: på ett behov av att revidera nuvarande beställning med syfte att

tydliggöra uppdraget och ansvarsfördelningen mellan produktionsförvaltrüngén och Väntjänsten.

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i juni 2020 att uppdra till socialförvalmingen att revidera
'

beställningen av träffpunktverksamheten vid Fyren så att följande punkter beaktas: TYdliggöra

beställningens innehåll avseende ansvarsfördelning mellan produktionsförvalü'üngen och Vän-
tjänsten. .Reglera uppdraget angående Caféverksamenheten så att livsmedelsföfordningen och
övriga aktuella lagar och förordningar efterföljs. Säkerställa att utföraren genomför årliga

undersökningar av brukamas nöjdhet.

Rådsrepresentantema undrar när. Fyren kommer att öppna igen då många av deras medlemimr
saknar den dagliga sociala samvaron som Fyren erbjuder. Förslag framförs att öppningen skulle

kunna ske med begränsat antal deltagare. Om Fyren inte kommer'öppna i nära framüd föreslås att

personalen skulle kunna promenera med deltagarna utomhus _1 stället. Rådet ger Tommy Ullberg,

PRO Åkersberga, i uppdrag att formulera en skrivelse ställd till Produküonsutskottet med-
önskemål om angelägenheten 1 att Fyren öppnar så snart som möjligt och att när så sker annonsera
detta och med vilka förutsättningar som gäller.

W) (MP7
Justerandes signaturer
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KPR§ I6

Medborgarförslag äldreboende Roslagskulla

Kommunala pensionärsrådets beslut

Informationen noteras till rm'nnesanteckningarna.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har väckts 1 Kommunfullmäktige 15 juni 2020 angående förslag om att

inrätta ett Äldreboende 1 Roslagskulla mellan Kullaby och Loån.

Socialförvaltningen skrivet 1 sitt tjänsteutlåtande "Prognosen Visar en_ ökning 1 behovet av särskilt

bOende under de kommande åren med ca 15-20 platser per år. Det ar främst personer som är 80"at
eller äldre som kan komma att vara i behov av särskilt boende. I Österåkers kommun har andelen

varit relativt konstant under många°ar och legat på i snitt 10,6 % de senaste fem åren. Hösten 2019
var väntetiden för en plats på särskilt boende i Österåker i genomsnitt 19 dagar.

Fullmäktige ansåg medborgaxförslag nr 31 /2019 besvarat mot bakgrund_ “av att kommuninvånarnas
behov av särskilt boende bedöms kunna tillgodoses genom de platser som redan finns tillgängliga

genom befintliga sju särskilda boenden och de som planeras inom kommunen i Täljöviken,
'

Svinninge och på Ljusterö.

M10 xW
Justerandes signaturer
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KPR§ :7

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun
förvaltade stiftelser 20 I 9

Kommunala pensionärsrådets beslut

Informationen noteras till minnesanteckningama.

Sammanfattning

Österåkers kommun förvaltar tre stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds magasinfond

och Social samfond. Stiftelsemas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett

under året.

Jan Winberg, ledamot Kommunens revisorer, redogör för ändamålet med_ fonderna och särskilt

Syskonen Johanssons fond. Ändamålet är att av den årliga avkastningen ska minst en tiondel läggas

till kapitalet och återstoden användas för åldringsvård inom kommunen och då särskilt för

Ljusteröboma. Enligt bokslutet för 2019 har kommunen tagit ut en förvaltningSavgift motsvarande

1 200kr för Syskonen Johanssons fond. Revisorerna nöterade till protokollet med åberopande av

revisorernas uttalanden, att förvaltaren isamtli'ga stiftelser, inte har handlat i sttid med
stiftelselagen, stiftelseförördnandet eller årsredovisning'slagen.

\

Länsstyrelsen i Stockholms län' förelade efter gransknmg förvaltaren Österåkers kommun att

fullgöra sina åligganden genom att se 1311 att Stiftelsen Syskonen Johanssons fonds (stiftelsen)

üllgångar är placerade på ett godtagbart sätt så att de genererar en_ årlig avkastning i enlighet med
stiftelséns ändamål.

Mio Mm
Justerandes signaturer
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KPR§ 18

Samråd detaljplan för Runö 7: I 23

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har inget att erinra mot detaljplanen Runö 7:123.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltrüngen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till

detaljplan för Runö 7: 123. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig

utveckling 1 ett strategiskt läge. Ändamålet med projektet är även att möjliggöra en etablering av
verksamheter mom området Runö 7:123 med Inriktning främst på infartshandel, då Lidl AB vill

etablera sig på området och för det krävs en ändring av nuvarande detaljplan.

Rådet diskuterar detaljplanen utifrån framförallt kommunikationer, trañksäkerheten och att

övergångsställen ska vara säkra så att äldre inte känner sig otrygga.

I sammanhanget informeras om en trygghetsvandring som trafikkontoret genomförde för några år'

sedan utifrån tillgänglighet, trygghet och åtgärder för äldre.

M0 ÖWé
Justerandes signaturer
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KPR § 19

Sammanfattning från samverkánsmöte med landstinget

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen ncteras till ndnnesanteckningarna.

Sammanfattning

Ordförande Mikael Ottosson sannnanfattar kort den information som gavs vid samverkansmöte
med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och de kommunala pensionärsråden 1 maj 2020. Mötet har
spelats m och den digitala inspelningen från mötet har delgetts rådets ledamöter 1 juni 2020.

För att lyssna på det inspelade mötet finns följande länk att tillgå

M 0-0 (MQ/
Justerandes signaturer
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KPR § 20

Övriga frågor

Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att två möten under 2021 ska förläggas på Ljusterö.

Sammanfattning

Ingemar Carlsson, PRO Ljusterö, framför synpunkter på mötesordnhgen innevarande år utifrån
att mötet som ttaditionsenligt brukar hållas på Ljusterö i augusti flyttades till Åkersberga. Rådet
enas om att under 2021 hålla två möten på Ljusterö. Det ena mötet under våren 2021 som
kompensation för det uteblivna mötet i augusti 2020 och det andra mötet enligt tradition i augusti
2021. “

Kommande möte i rådet

Kommande möte den 13 oktober klockan 13.00 i -fullmäkügésalen på plan 4 iAlceahuset.

W) (W/
Justerandes signaturer
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KPR§2I

Godkännande av ansökan om bidrag till organisation som samarbetar/samråder
med Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådets beslut

I

Kommunala pensionärsrådet delegerar till ordföranden att besluta om bidrag om 10 tkr vardera till

“PRO Ljusterö, PRO Åkersberga och från SPF SeniOrerna Österåker för hösten 2019 samt 10 tkr

för våren 2020 när berörda ansökningar inkommer.
'

Sammanfattning

De föreningar som samarbetar/samxader med Kommunala pensionärsrådet 1 Österåker har

möjlighet att ansöka om bidrag för detta. Rådet beslutar om bidrag om 10 tkr vardera till de
\

organisationer som söker bidraget.
\ .

Med anledning av sjukdomen covid 19 har rådet tvingats ställam två möten under våren då
'

egentligen beslut om beviljandé av bidrag' för hösten 2019 skulle behandlats Vid ett av dessa möten.

För andra halvåret 2019 har ansökan inkommit från PRO Ljusterö, PRO Åkersberga och från SPF
Seniorerna Österåker. För första halvåret 2020 avser_ föreningarna att inkomma med ansökan så

'

snart _sOm möjligt; Rådet föreslås delegera beslutanderätten till ordföranden när ansökningarna
ink'onirr'mer.

M50 M
Justerandes signaturer
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