Anteckningar
Pensionärsrådet
Tid:

Fredag 22 mars 2019 klockan 09:00-11:50

Plats:

Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum 1

Närvarande:

Susanne Berger (S), ordförande Rolf Thörn, PRO Grytnäs
Lars Ahlm, SPF Seniorerna

Lea Vulli, PRO Avesta Finska

Laila Borger (S)

Birgitta Andersson, SKPF
(ersätter Marianne Hirsch)

Natanael Lönn, RPG
Leif Karlsson, PRO FolkärnaKrylbo

Håkan Bengtsson, PRO ByHorndal

Maria Hellgren, sekreterare

Närvarande, ej kallad: Lena
Sköld, SPF Seniorerna

Mikael Westberg (S), del av p 2 - Ulla Bäckström, PRO Avesta
del av p 6
Stefan Palm (S) - del av p 2 - p 8

Ärenden:
1. Inledning och föregående anteckningar

Susanne Berger hälsar alla välkomna och berättar att hon kommer vara
ordförande för dagens möte då Lars Isacsson är på annat uppdrag.
Samtliga närvarande presenterar sig då det tillkommit några nya ledamöter.
Susanne säger att eventuella detaljfrågor från pensionärsrådets arbetsutskott
kring omsorgsförvaltningens verksamhet skjuts till nästkommande möte, 24
maj 2019.
Utredaren som skulle deltagit i mötet har tvingats lämna återbud p g a
sjukdom.
Anteckningar från mötet 16 november 2018 gås igenom. Lars Ahlm påtalar
att ingen inbjudan skickades till honom eller Ulla Nilsson gällande ”Hand i
hand” 7 december 2018 (se anteckningar från 5 oktober 2018). Uppdrags till
Britt-Marie Färje att kontakta Anna Nurmilehto och höra vad orsaken till
detta var.
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
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2. Omsorgsförvaltningen informerar

-

-

-

Ordförande berättar bl a:
Om kostnader för öppning av nya avdelningar vid Balders hage 2020 (för
avdelning Strömsnäs, som redan finns och kommer flyttas över, finns
pengar som medföljer)
Att omsorgsförvaltningen behöver hitta besparingar på 20 Mkr 2019
Att förvaltningen måste skapa fler ”hemmaplanslösningar” för
missbruksbehandling. Idag har förvaltningen stora kostnader för
behandling i andra kommuner
Att Gamla Byn AB kommer påbörja en utbyggnad av Malmgården med
ytterligare 6 platser så snart tjälen gått ur marken
Att öppenvården för missbrukare måste utökas
Att åldern hos de som är i behov av placering (missbruksvård) varierar,
men att behov hos de som är mellan 18-30 år ökade under 2018 och då
handlar det oftast om andra droger än alkohol.
En viss ökning syns även bland äldre.
Att män är överrepresenterade, men att kvinnors missbruk oftast är
betydligt längre gånget än männens då det upptäcks
Att en mikroanalys är beställd och genomförd. Den visade att det
förebyggande arbetet är mer utbyggt för unga än för vuxna
Att ett bättre samarbete behövs mellan Regionen (fd Landstinget) och
kommunen för att hitta de vuxna missbrukarna tidigare
Att personer som behöver LSS-stöd (LSS = Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) ibland har mycket komplicerade diagnoser,
vilka kräver behandling i andra kommuner då special-kompetens inte
finns inom kommunen. Detta är ofta mycket kostsamma placeringar
På fråga redogör ordförande för kostnader 2018 för olika former av
missbruksvård (uppdelat i ”kostnads-IDn”)
Att omsorgsförvaltningen måste arbeta för att få ner kostnader för
försörjningsstöd (kommunstyrelsens extra anslag på + 5 Mkr kommer
upphöra 2020 och måste då hittas igen inom förvaltningen)
Att behov av insatser inom äldreomsorg och LSS ökar
Att en utredning pågår av chefsorganisation och dess stödfunktioner
(ärendet kommer preliminärt behandlas av omsorgsstyrelsen i maj)
Att omsorgsförvaltningen vill att någon förening/intresseorganisation ska
ta över driften av Seniorcentrum
Att förvaltningen ska utreda hur stort behovet att korttidsplatser är.
Eventuellt behövs färre korttidsplatser medan behovet av permanenta
platser är högre
Att hon inte tror någon personal behöver sägas upp. Däremot måste
förvaltningen se över var personalen behövs
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Avslutningsvis summerar ordförande de kostnader som är i störts behov av
att ses över och minskas:
- antalet externa placeringar
- korttidsplaceringar
- försörjningsstöd
Vidare informerar ordförande om ”Projekt Horndal”, en förtroendemodell i
hemtjänsten:
- Projekttid var 1 januari – 31 december 2018, men gick i ”full drift” i mars
2018
- Bengt Pontén har varit sk följeforskare
- Projektet avslutades i december, men gruppen har fått tillåtelse att
fortsätta arbetet till augusti 2019
- Se vidare bilagd presentation
Gällande matdistribution Trygghetsboenden så berättar ordförande att denna
service inte är någon lagstadgad verksamhet. Då förvaltningen tvingas spara
in för att få en budget i balans kommande år och uppfylla de lagstadgade
verksamheterna tog en enig omsorgsstyrelse i höstas beslutet att ta bort
servicen med matservering på trygghetsboenden. Däremot är det fortfarande
möjligt för alla kommuninvånare över 67 år att få matlådor hemkörda. De
som sedan behöver hjälp att värma maten kan söka hjälp och få det prövat,
sk biståndsbeslut.
Totalt sett har kommunen haft drygt 2 heltidstjänster (undersköterskor) vars
arbetstid hanterade mottagandet av mat, servering och disk. Dessa resurser
flyttas nu istället ut i hemtjänsten där deras kompetens och insatser behövs.
Omsorgsstyrelsen har begärt att organisationsförändringen ska utvärderas till
hösten.
3. Information från Region Dalarna hälsa- och sjukvård: Kerstin Lundh (MP)
och Abbe Ronsten (S)

Kerstin Lundh är vår kontaktpolitiker hos regionen och Abbe Ronsten ersättare.
Punkten skjuts till ett kommande möte. Uppdrags till Britt-Marie Färje att ta
kontakt och höra vilket av pensionärsrådets möten de har möjlighet att besöka
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Pia Aronsson (V) och Erika Bengtsson (V) motion om att instifta ”Rör inte
min kompis” Stipendium
Dnr KK 2018 000328 913

Beslut
Pensionärsrådet avstår från att lämna något förslag med hänvisning till
bifogat yttrande.
5 Information från Avesta kommuns verksamheter

Bildningsstyrelsen
Bildningsstyrelsen ordförande Mikael Westberg berättar bl a;
- Att det är en fortsatt ökat födseltal i kommunen 2018 (+ 297 barn) och att
fler föds än dör
- Att den ökande födseln innebär att antalet förskoleplatser måste utökas,
vilket in sin tur medfört att styrelsen tagit ett beslut om tillfälligt ökad
barntäthet på förskolorna för att lösa frågan kortsiktigt
- Idag finns 14 förskolor (62 avdelningar) och 16 dagbarnvårdare
- Att förskolan Violen måste stängas (miljöskäl) och en ny ska byggas i
centrala Avesta. På Violen har en luftrenare installerats för att förbättra
miljön så länge det finns verksamhet kvar där
- Att Åvestadalskolan ska helrenoveras
- Att inom 5 år kommer en ny grundskola krävas inom kommunen p g a
det ökade elevantalet
- Att fler elever söker sig till Karlfeldtsgymnasiet (från andra kommuner) är
vad som söker sig från kommunen till andra gymnasieskolor
- Att yrkesprogrammen är fyllda och att de flesta eleverna är 1:ahandssökande
- Att flera lokala företag framför att en inriktning som behöver startas är
”underhåll och driftssäkerhet”
- Att Estetprogrammet kommer läggas ner (vikande elevantal)
- Att Kulturskolan flyttats till gamla Baptistkyrkan
- Att Sportoteket nu finns i ”Blå Villan”
- Att ”Sportparksdagen” kommer gå av stapeln 11 maj i år
- Att Krylbo fått ny konstgräsplan (man ser nu över möjligheten att ordna
belysning med hjälp av föreningar och föreningsbidrag)
- Att en utredning pågår gällande chefsorganisation med tillhörande
stödfunktioner
- Att en hyresutredning pågår gemensamt med Gamla Byn AB och
kommunens övriga förvaltningar
- Att fler verksamheter ses över p g a den budgetanpassning som krävs
(Föreningsbidrag, Avesta Art – varje eller vartannat år? mm)
- Att en utredning ska påbörjas gällande eventuellt utebad vid Metropoolen
- Att en utredning pågår gällande var AME (Arbetsmarknadsenheten) ska
finnas (bildnings- eller omsorgsförvaltningen)
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- Att arbetslöshetsstatistiken i kommunen visar en sjunkande arbetslöshet
Önskemål framförs att en upprustning ska ske av Horndals badhus. Mikael
Westberg bekräftar att den tidigare nedåtgående besökstrenden har vänt. Antalet
besökare ökar.
Avesta Industristad AB (AIAB)
AIABs ordförande Laila Borger berättar bl a;
- Att fler nya företag startats i AIABs lokaler (vakansgrad nu 6,7%)
- Att AIAB nu börjat titta på om fler lokaler i Koppardalen behöver rustas
upp för att kunna hyras ut
- Att AIAB även börjat fundera på nybyggnation
Gamla Byn AB (GBAB)
GBABs ordförande Laila Borger berättar bl a;
- Att omsorgsstyrelsen ”beställt” ett nytt omsorgsboende
- Om Åvestadalskolans renovering. Att investeringsbeslutet ska behandlas
av GBABs styrelse kommande vecka. Det är 6 300 m2 yta som ska
åtgärdas
- Idrottshallen vid Skogsbo skola ska byggas ut
- Att Kommunfullmäktige nu beslutat om nybyggnation av den sk
badhustomten
- Att det nu finns en köpare av Bruksklubben
- Att inga intressenter funnits för köp av Hedegården, men att GBAB nu
ska lägga ut den för försäljning på nytt
- Att tidschemat för Balders hage håller och likaså byggnation av nya
idrottshallen vid Markusskolan
På fråga om planer finns på byggnation av trygghetsboende i Hordal svarar Laila
att ingen sådan beställning finns. Däremot har GBAB börjat titta på boende
generellt i Horndal utifrån väntad ökning av efterfrågan på bostäder där. Detta
utifrån Googles eventuella etablering i Horndal. Vidare berättar Laila att vid
nybyggnation av boenden byggs det idag enligt byggnormer för trygghetsboende.
På fråga om parkeringar vid Balders hage berättar Laila att GBAB räknar med
1,1 P-plats per lägenhet., vilket i jämförelse med många andra kommuner är
ganska högt. GBAB har önskemål om att få köpa in kommunens stora parkering
som idag redan finns i anslutning till aktuellt område. En tanke om att bygga Pplatslösning på höjden, finns.
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Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (VDMB)
VDMB 2:e vice ordförande Stefan Palm berättar bl a;
- Att förvaltningen har väldigt många bygglovsansökningar, detalj- och
översiktsplaner att handlägga
- Att ny förvaltningschef, Håkan Eck, har anställts och börjat arbeta
Kommunstyrelsen
Ordförande visar, på en karta, olika tomter som ska säljas och några som det ska
byggas på. På kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 26 mars kommer
vissa ärenden om försäljning behandlas.
Vidare berättar ordförande bl a;
- Att kommunens totala bokslut 2018 ser bra ut
- Att det tidigare upphandlingssamarbetet är uppsagt och att kommunen nu
tittar på andra lösningar. Finns ett förslag att ansöka om att få ingå i
Ludvika kommuns upphandlingsarbete
- Om den gemensamma presskonferensen som hölls i Krylbo 21 mars
tillsammans med polisen
- Att våldsbrotten i Krylbo minskat
- Att tillslag gällande de sk egen-påverkade brotten ökat
- Att sågplanen i Krylbo ska saneras inför tänkt nybyggnation
- Att hyresgäster noterat att miljön blivit bättre då hyresfastigheterna fått ny
ägare (mer städat i yttre miljöer)
- Om planer på bostäder på Lönngränd, Krylbo
- Om förprojektering av ny väg, ”Lerbäcksleden”, som ska vara klar
september 2019. Tanken är att bygga en ny väg för att minska tung trafik i
Krylbo
6 Övriga frågor

Inga frågor finns anmälda.

7 Nästa möte

Fredag 24 maj 2019 klockan 09:00

Förtroendemodell hemtjänst,
Horndal

BILAGA 1

Mål med projektet:
• Ökad arbetstillfredsställelse och delaktighet
för personalen
• Ökad personal kontinuitet
• Ökad faktiskt brukartid

Ökad personalkontinuitet

BILAGA 1

Måndag – söndag kl. 07-22
2017: 27 personal/14 dag
2018: 17 personal/14 dag
Tidigare: Planering av insats där lucka fanns på personal
Tillvägagång: planering utifrån kontinuitet hos de brukare med flera besök/dag
3 st eller mer.
Geografisk indelning av gruppen i 2 områden

Brukartid

BILAGA 1

Faktisk brukartid i hemmet inkl. larm, lås och hälsosjukvård.
2017: 47,7 %
2018: 50,2 %
En hemtjänstgrupp med mycket restid

Arbetstillfredsställelse och delaktighet

BILAGA 1

Personalen upplever att de fått möjlighet att påverka
arbetssituationen.
Några synpunkter:
- de flesta kan koppla bort arbete på fritiden
- trygghet i att chef ställer upp
- man har tillräckligt med tid för att göra ett bra arbete
- Gruppen hjälps åt och har tid att hjälpas åt
- Kan göra kringsysslor som behövs på ”obokad tid”,
behöver inte planera in extra admin-tid.

Ur följeforskarens rapport

BILAGA 1

Medarbetarnas förmåga att samarbeta i arbetsgruppen och
med brukarna är helt avgörande för hur bra verksamheten
fungerar.
Viktigt med ledare som motiverar och stödjer en sådan
utveckling.

Kronor per timme för utfört arbete per månad

BILAGA 1

2017: 356 kr/tim
2018: 393 kr/tim
Högre kostnad i början av projektet för att sedan minska
Total ökad kostnad ca 1 miljon kronor

BILAGA 1

Brukarnöjdheten har minskat mellan 2017 och 2018
Hemtjänstgruppen i Horndal har fått möjlighet att fortsätta det
arbetssätt som de arbetat fram i projektet fram till augusti
2019.
Detta för att följa utvecklingen av personalkontinuitet,
brukartid och ekonomi.

BILAGA 2
KOMMUNKANSLIET / PENSIONÄRSRÅDET
Datum

Brevnr/Diarienr

2019-03-25

KK 2018 000328 913

Handläggare:

Maria Hellgren

Pensionärsrådets yttrande gällande Pia Aronssons (V)
och Erika Bengtssons (V) motion om att instifta ”Rör inte
min kompis” Stipendium

Bakgrund
Pia Aronsson och Erika Bengtsson föreslår i sin motion/medborgarförslag att ”Rör inte min
kompis”-stipendiet delas ut en gång per år i samband med högtidshållandet av bildandet av FN
och inrättandet av deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Yttrande
Pensionärsrådet har tagit del av motionen och anser att frågan är viktig. Pensionärsrådet
förutsätter dock att detta arbete ingår i den dagliga verksamheten och att inget specifikt pris krävs
för detta.

Förslag
- Pensionärsrådet avstår från att lämna något förslag med hänvisning till yttrandet ovan

