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Kommunala Pensionärsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 13:15-15:30

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Roland Mähl, (PRO)
Roger Torvidsson (PRO)
Mats Ivarsson (SPF)
Olle Östlin (SPF)
Dan Hälsing (SPF)
Berit Johansson (SKPF)
Siv Jonsson (SKPF)

Övriga närvarande
Övriga
Monica Larsson

Sekreterare

Justering
Justerare

Dan Hälsing

Plats och tid

Kommunkontoret måndag 28 november

Justerade paragrafer

14-17
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Kommunala Pensionärsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Dan Hälsing

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Pensionärsrådet i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde den 17 november 2016.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 28 november 2016 och tas ned
den 20 december 2016.

………………………………………….
Monica Larsson
Kommunala pensionärsrådets sekreterare
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 14
Genomgång föregående protokoll
Jan-Åke går igenom föregående protokoll.
Angående möbler på Folkets Hem vänder man sig till Eva Holm.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

4 (6)

Kommunala Pensionärsrådet

§ 15
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar om vad de äldre tycker om äldreomsorgen som är en
rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst
och äldreboenden som årligen genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.
Underlaget bygger på den nationella enkätundersökning som under våren
2016 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt
boende eller boende på särskilt boende.
Årets resultat visar att de flesta som ha äldreomsorg i Sverige tycker den är
bra. Majoriteten av de äldre som besvarat enkäten har uppgett positiva svarsalternativ för i stort sett samtliga frågor.
Här är några exempel för äldre med hemtjänst i Ovanåkers kommun

(i Ovanåker svarade 154 personer, vilket är 71,3% av de tillfrågade)
- 97 procent upplever att de får ett bra bemötande från personalen
- 94 procent känner förtroende för personalen
- 93 procent är sammantagen nöjd med den hemtjänst det får
- 59 procent besväras av ensamhet
Här är några exempel för äldre i särskilt boende i Ovanåkers kommun
(i Ovanåker svarade 38 personer, vilket är 44,7% av de tillfrågade)
- 97 procent upplever att de får ett bra bemötande från personalen
- 89 procent känner förtroende för personalen
- 91 procent är sammantaget nöjd med äldreboendet
- 69 procent besväras av ensamhet
Årets undersökning fokuserar särskilt på äldre som upplever ett dåligt
välbefinnande, då välbefinnande är ett av målen för äldreomsorgen. Med
dåligt välbefinnande avses de som har svåra besvär av ängslan, oro eller
ångest, de som ofta besväras av ensamhet och de som känner sig otrygga.
Äldre med dåligt välbefinnande är en liten men utsatt grupp. Det är också
inom bl, a dessa områden som socialförvaltningen i Ovanåkers kommun
kommer att se över hur man kanarbeta för att minska andelen individer som
upplever att de besväras av ensamhet etc.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 16
Information från kommunstyrelsen
Jan-Åke informerar:


Skattesatsen oförändrad



Om kommunens försäkringsbolag FSFAB Förenade småkommuners
Försäkrings AB. Ett antal mindre kommuner startade ett försäkringsaktiebolag som har försäkrat sina delägare sedan 2008. För närvarande uppgår dessa till 24 kommuner. Bakgrunden var huvudsakligen att den svaga konkurrensen på försäkringsmarknaden drev
upp premienivåerna för kommunerna. På grund utav ett antal storskador har det ekonomiska resultatet tärt på det egna kapitalet.
Behövs ett ägartillskott.



Budget för 2017-2019. Ser bra ut för 2017-2018, 2019 blir det tufft
med de investeringar som planeras. Stora investeringar inom skolan
samt byggande av ett nytt äldreboende för dementa.

Referensgrupperna kommer att få en inbjudan inför fortsatt planering av
demensboendet.
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Kommunala Pensionärsrådet

§ 17
Övriga frågor
Roger Torvidsson tar upp över önskemål gratis broddar till alla över 65 år.
Han uppmanas lämna in önskemålet som ett medborgarförslag.
Vill även att det framförs till kostenheten att potatisen och grönsakerna är
hårda i matlådorna.
Roland Mähl lämnar synpunkter på sjukresor, berättar om hur en nyopererad
man på Gävle sjukhus fick åka fram och tillbaka. Jan-Åke tar med sig detta i
sitt nätverk.
Diskussioner kring behov av bättre information räcker inte med kommunens
hemsida. Kommunen annonserar i Bollnäs/Ovanåkers Nytt annonser kommer
även i Woxnadals Nytt.
För att titta på kommunens hemsida behövs inga lösenord. För att komma ut
på wifi i kommunhuset finns lösenord som ges av IT-avdelningen till
föreläsare/gäster.

