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1-2. Inledning -justering
Pensionärsrådets ordförande Philip Ohlsson (SPF), hälsar
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson, socialchef
Viweka Thoresson, vård- och omsorgsnämndens ordförande
Gunnel Andersson samt Camilla Andersson från kommunal vård
och omsorgsverksamhet och rådet välkomna till Svea hlund i
Kommunhuset, Tomelilla.

Kvalitetschef Christel Nilsson som också var inbjuden var
förhindrad att närvara.

Till att justera dagens protokoll valdes Agneta Arvidsson (PRO).
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3. Information om vård och omsorg

- Socialchef Viweka Thoresson, vård och omsorgsnämndens
ordförande Gunnel Andersson och från kommunal vård och

omsorgsverksamhet Camilla Andersson, informerar om förändringar
inom vård och omsorg.

l dagens läge måste vi se förutsättningarna för framtidens vård och
omsorg på ett nytt sätt vad gäller digitalisering, resurser samt
förutsättningar. Kompetens måste införskaffas för att kunna jobba
tekniskt. Vidareutbildning av personal sker via webutbildning.

Det finns digitala trygghetslarm
Nyckelfri hemtjänst
Mobil dokumentation hemma hos patienten
Bike around
Terapidjur
Läkemedelsrobot.

Vad som också är intressant på marknaden är
Sängsensor
Be my eyes (via mobilen)
Kameratillsyn (funkar inte än - men det jobbas på det.)

Det finns ett digitalt utanförskap bland vårdtagarna, men genom att
lära och använda tekniken ökar vårdtagarens egenmakt och
självständighet.

Trygg hemgång:
Kommunens vårdpersonal och sjuksköterskor har ett gott samarbete
med primärvården och de har bestämda telefontider med
primärvårdsläkarna.

- Rådet diskuterade med vård och omsorg den artikeln som stod i
Ystads Allehanda gällande bostadsanpassning.
De fick till svar att de som verkligen behöver hjälp - får hjälp.
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- Rådet hade en hel del frågor rörande Café Kryddan på
Byavångshemmet - vara eller icke vara.

Socialchefen förklarar att det varit för mycket resurser i den
verksamheten och att en del av dessa resurser kan användas på ett
bättre sätt.

Café Kryddan ska absolut inte läggas ner utan istället ska
aktivitetsutbudet öka. Men den här typen av verksamhet får inte
konkurrera med övriga utbud i samhället.
Artikeln i Ystads Allehanda om Café Kryddan, borde varit utformad på
ett annat sätt. Informationen var otydlig.

Socialchef Viweka Thoresson kommer att skicka en sammanställning
med information om till vem man ska vända sig i kommunen vid olika
situationer.

- Vård och omsorgsnämndens ordförande Gunnel Andersson:
Alla samtal till Skånetrafiken går nu till Hässleholms
beställningscentral.
Sjukresorna ökar - men missbrukas.
En översyn av riktlinjerna ska göras.
Det ska utvecklas en app där man kan beställa färdtjänst, via appen i
telefonen kan man få veta om resan är försenad.

Gunnel Andersson avslutar med att säga till medlemmarna i
pensionärsrådet:
Var goda ambassadörer för Tomelilla kommun!

Ordföranden i pensionärsrådet tackar socialchefen Viweka
Thoresson, vård och omsorgsnämndens ordförande Gunnel
Andersson, och Camilla Andersson från kommunal vård och
omsorgsverksamhet för informationen.
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4. Kommunstyrelsens ordförande informerar

Tertialbokslutet visar på ett stort minus. Det gäller både för skola,
färdtjänst, kultur och fritid och vård och omsorg. Orsaken är att det
investerats för mycket de sista åren. Så någon ishall finns det inga
pengar till. Det kommer att bli neddragningar lite överallt.

Vad gäller bussturen mellan Kristianstad och Ystad kommer
vissa stopp att dras in, men turlistorna kommer att ses över

samt kompletterande framkörning på landsbygden.

Vad gäller bostadsanpassning vore det bra om bostäderna som byggs
anpassas redan vid byggnationen.

När det startas upp nya projekt får kommunen i regel pengar till hjälp.
Men räcker inte pengarna eller när projektet är klart, då få~r kommunen
själv betala.

Eventuellt blir det en studieresa till Turkiet till hösten.

Ordföranden i pensionärsrådet tackar kommunstyrelsens ordförande
Per-Martin Svensson för informationen.
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5. Verksamhetsrapport

Inget att rapportera.
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6. Övriga frågor

- Återkoppling till vård och omsorg till hösten.
Eventuellt en teaterresa till hösten.
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7. Nästa möte

Pensionärsrådets nästa möte blir den 17 september 2019,
kl 09. 00 i Svea Hund, 2:a våningen Kommunhuset i Tomelilla.
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