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Plats och tid

Beslutande

2021-10-27

2021-10-27

Skutan, Strömsvik, 08:33 -12:03

Nhela Ali (S), ordf.
Carina Thuresson (M)
Helena Johansson (PRO)
Kerstin Johansson (PRO)
Anna-Lisa Larsson (PRO)
Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)

Övriga närvarande

Marie Schmid, sektorschef
Mikael Jonsson, gatu- och fastighetschef
Johan Pettersson, ombudsman SRF Östergötland

Utses att justera

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)

Underskrift

Sekreterare

Matilda Carlström, sekreterare
Kristina Hörnqvist, trafiksamordnare

.........................................................................

Matilda Carlström

Ordförande

.........................................................................

Nhela Ali (S)

Justerande

........................................................................

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunala pensionärsrådet och kommunala
handikapprådet

Sammanträdesdatum

2021-10-27

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelning Service och Administration

Underskrift

...............................................................

Matilda Carlström
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1. Upprop
Uppropet godkänns. Ytterligare en punkt läggs till i dagordningen gällande
justering av protokollet från sammanträdet 2021-05-26. Föranmälda frågor
besvaras under respektive punkt till vilken verksamhet frågorna ställts.
_________
2. Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet).
_________
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
_________
4. Information från sektor Stöd och omsorg
Föredragande: Marie Schmid, sektorchef
Sektorchef Marie Schmid informerar om förändringar i organisationen. Annelie
Skoglund är ny enhetschef i äldreomsorgen med ansvar för boendet Åldersro i
Gryt samt två hemtjänstgrupper på Bäckadal och hemtjänstgruppen i Gryt. Lisa
Hoikkala som tidigare haft den tjänsten är nu enhetschef inom LSS. Mi Carlsson
är för närvarande enhetschef över både hälso- och sjukvården och Gusums
äldreboende samt hemtjänstgrupp. Rekrytering pågår av ny enhetschef för de
sistnämnda. Även individ och familjeomsorgen har en ny enhetschef Sandra
Gullberg.
Sektorchefen informerar även om satsningar inom sektorn som möjliggjorts tack
vare statsbidrag. Det handlar bland annat om Äldeomsorgslyftet med fokus på
att utveckla kompetensen hos medarbetare, något som inte varit möjligt att
prioritera under pandemin. Det handlar om att erbjuda undersköterskeutbildning
till de som redan jobbar i kommunen, språkutbildningar, brandutbildningar,
utbildningar i dokumentation samt hjärt- och lungräddning. Statsbidrag ska även
möjliggöra en satsning på att motverka ensamhet med fokus på äldre med
demenssjukdom. Arbetet med att säkerställa en god vård är ytterligare ett
område där sektorn får statsbidrag för att kunna förbättra arbetsmiljö- och villkor,
personalkontinuiteten, personcentrerad vård och förstärka demensteam.
Förbättringar av det långsiktiga hållbara arbetslivet inom vård och omsorg
möjliggörs också tack vare statsbidrag.
Sektorchefen svarar på frågor som har skickats in. En fråga har inkommit
gällande avtal och antalet platser på Åldersro. I dagsläget finns 12 platser och
avtalet löper till och med 2026.
Justerare
..........

Nhela Ali (S)

..........

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)
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Gällande en fråga om situationen med Vammarhöjden har boendet ett stort
renoveringsbehov. En förstudie är genomförd och politiken behöver nu besluta
om nästa steg.
Kerstin Johansson (PRO) ställer en fråga om boendet i Gusum och huruvida det
endast är demensboende. Sektorchefen svarar att Gusum till största del har
platser till de med demenssjukdom eftersom de har det största behovet.
Helena Johansson (PRO) frågar om situationen på Ringgården vilket även en
inskickad fråga berör, samt kötiden till demensboende. Sektorchefen informerar
att Ringgården och de 19 platser som fanns stängde för ett år sedan. Boendet i
Gusum utökades med en plats så totalt har kommunen 18 färre platser, från 90
till 72. När Ringgården stängdes var 12 lägenheter tomma. Gällande kötiden för
plats till demensboende är ca 3-5 personer i kö hela tiden. Ytterst sällan behöver
någon vänta mer än de 3 månader som är gränsen. Det är möjlighet att få
korttidsplats på Östergården i väntan på placering. Väntetiden är inte längre idag
än innan Ringgården stängdes och det har inte heller skett någon ökning i
antalet avslag. Gällande en inskickad fråga angående evakueringsboende vid
nedstängningen av Ringgården stämmer det att kommunen undersökte
möjligheterna, men det var inget som planerades i detalj, inga upphandlingar
gjordes och inga avtal skrevs på. Gällande renoveringen i sig har politikerna
fattat beslut. Inför det gjordes många insatser för att samla in åsikter, förankra
och informera. Frågan om upphandling ligger på sektor Service och
Samhällsbyggnad.
Kerstin Johansson (PRO) frågar om larm och om de fungerar. Sektorchefen har
inte fått in några rapporter om problem i kommunen. Det händer däremot att
problem uppstår, som för en tid sedan när det var problem med larmen i hela
landet. I kommunen vidtas åtgärder direkt i form av fler besök till de som har larm
och samtal till de som inte har besök lika ofta.
Gällande den inkomna frågan om hemsjukvården svarar sektorchefen att inga
fasta platser finns utan att de som har behov blir inskrivna. 2014 gjordes
växlingen då en del av primärvården blev ett ansvar för kommunen. Efterfrågan
på hemsjukvård har ökat sedan dess men skillnaden mellan 2020 (medeltal 191)
och 2021 (189 i september) är inte stor. Gällande hemsjukvårdsavtalet och de
utvärderingar som har genomförts stämmer det att utvärderingen sett områden
som kan utvecklas och förbättras. Idag fungerar Nära vård-arbetet bra och
kommunen har ett bra samarbete med vårdcentralen. Gällande frågan om
medicinering och roller är kommunen noga med ansvar och patientsäkerhet.
Kommunens MAS har bra koll och frågan granskas. Nhela Ali (S) inflikar att
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott får rapportering om antalet
avvikelser och ser att det är få. På frågan gällande läkare kopplade till
Justerare
..........

Nhela Ali (S)

..........

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)
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hemsjukvården svarar sektorchefen att det inte funnits några otydligheter.
Kommunen har ett avtal med vårdcentralen som reglerar kontinuiteten av och
tidsaspekter gällande läkarmedverkan.
_________
5. Information från sektor Service och Samhällsbyggnad
Föredragande: Mikael Jonsson, gatu- och fastighetschef och Kristina
Hörnqvist, trafiksamordnare
Gatu- och fastighetschef Mikael Jonsson svarar på inskickade frågor. Gällande
frågan om Vammarhöjden väntar förvaltningen på politiska beslut. Nhela Ali (S)
och Carina Thuresson (M) inflikar att frågan om vårdcentrum behöver diskuteras
och regionen väntar på besked för att kunna gå vidare. Den beredningsgrupp
som finns kopplat till ärendet ska träffas för att se hur frågan ska hanteras.
Kerstin Johansson (PRO) förtydligar sin inskickade fråga gällande skolan i Gryt
och att det talats om att lägenheter ska byggas. Gatu- och fastighetschefen
svarar att det problem som uppstått för kommunen och personen som köpt
fastigheten är att det finns en data/server som behöver flyttas. IT hanterar frågan
om var den ska placeras istället för att bland annat VA-larm ska fortsätta
fungera.
På frågan gällande badhuset informerar gatu- och fastighetschefen om läget.
Den första utredningen gjordes 2010 och en ny genomfördes 2019 som visade
på att bassäng, badvattenrening och tillgänglighet behöver åtgärdas, något som
beräknades kosta ca 35 miljoner. Renoveringsbehovet är stort och det räcker
inte med småfix utan större förändringar behövs. Ytterligare anpassningar
gällande bassängens djup behövs också och trafiksamordnare Kristina Hörnqvist
inflikar att de äldre eleverna i kommunen idag bussas till Norrköping då
bassängen är för grund. Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet) berättar att
varmt vatten i bassängen är en fördel då behovet av vattengympa och rehab
kommer öka. Gatu- och fastighetschefen svarar att vid en renovering behöver
beslut fattas huruvida en simbassäng eller en rehabbassäng ska byggas.
Gatu- och fastighetschefen avslutar med att informera om Ringgården. Det sker
saker hela tiden gällande Ringgården och just nu pågår projektering och en
genomgång av Riksbyggens gamla handlingar. Projektörer har upphandlats och
två projekteringsmöten har genomförts. Projektgruppen ser över handlingar och
vad som saknas, vilka risker som finns men även vad som kan göras billigare än
vad Riksbyggen förespråkade. Granskningshandlingarna ska vara färdiga i
början av december. Förvaltningen siktar på byggstart sen vår eller i början av
sommaren.

Justerare
..........

Nhela Ali (S)

..........

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)
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Trafiksamordnare Kristina Hörnqvist besvarar en fråga om hur Östgötatrafikens
försök med servicetrafik i Valdemarsviks tätort på torsdagar utnyttjas.
Servicetrafiken används lite, ungefär 10 resor i månaden, och oftast är det
samma personer som reser. Det låga antalet tycks inte kopplat till pandemin då
flest resor gjordes i januari och mars 2021 (20 respektive 18 resor). Kommunen
fick servicetrafiken till ett bra pris och uppmanar till att återigen sprida ordet om
att den finns.
Nhela Ali (S) frågar om färdtjänst och om flera resor kan göras på samma biljett
om de sker nära i tid. Trafiksamordnaren svarar att varje enskild resa kräver en
ny biljett. Gällande färdtjänsten finns ett beslut i Region Östergötland om att
färdtjänst får användas för sjukhusbesök trots att det är en sjukresa och något
regionen ska betala. Sjukresan kostar mer men har ett högkostnadsskydd. Nhela
Ali (S) och Carina Thuresson (M) diskuterar om den informationen nått ut
ordentligt. Trafiksamordnaren ska undersöka om Östgötatrafiken kan komma ut
och informera föreningarna och organisationerna om det.
Trafiksamordnaren informerar om vad som händer på fastighet- och
gatukontoret. Nyligen genomfördes en ventilationskontroll i samtliga fastigheter
och larmöversyner sker löpande. Renovering av lekplatser har påbörjats för att
åtgärda fallskydd och att leksaker står nära varandra i syfte att möjliggöra för alla
barn att leka. Hållplatsen på Norrgatan har gjorts i ordning och nu väntar
kommunen på besked från Trafikverket för att kunna göra en gångväg med
räcke mot vägen. Satsningar görs även på pollingeringsytor runt om i
kommunen, bland annat Ursättersvägen/Tallvägen och Hästskovägen i Gusum
där gångar kommer klippas i pollineringsytorna. Helena Johansson (PRO) frågar
vad som då händer med bollplanen vid Hästskovägen. Trafiksamordnare svarar
att det fortfarande finns en tanke att fortsätta klippa gräset från lekplatsen och en
bit ut så att en yta finns kvar för till exempel bollspel och kubb. Vidare väntar
kommunen på att det trädbolag som tagit ner pilarna i Gusum även ska beskära
de träd som är kvar och fräsa bort stubbarna.
Kerstin Johansson (PRO) påpekar att det är mycket gräs och sly på Åbyvägen i
Gusum som ställer till problem då den tunga trafiken får möte och behöver åka
ut på tomterna. Nhela Ali (S) inflikar att Åbyvägen är den väg som GPS:en visar
att bilister ska ta. Trafiksamordnaren förklarar att det är svårt för att kommunen
att åtgärda när GPS:er visar olämpliga vägar och att förbjuda tung trafik på
vägen är svårt. Kommunen ska se över situationen med det höga gräset och
slyn.
_________

Justerare
..........

Nhela Ali (S)

..........

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)
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6. Information från politiken
Föredragande Nhela Ali (S)
Nhela Ali (S) informerar om att kommunstyrelsen hade ett extramöte 2021-10-25
då tre förslag till budget lämnades in. Ett gemensamt förslag från
Socialdemokraterna och Centerpartiet, ett gemensamt förslag från Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet samt ett förslag
från Vänsterpartiet. Ingen skattehöjning föreslås för 2022 i något av förslagen.
Kommunfullmäktige fattar beslut om mål och budget 2021-11-29. Gällande den
ekonomiska situationen har två sektorer underskott i dagsläget (barn, utbildning
och arbetsmarknad -4,3 miljoner samt samhällsbyggnad och kultur -6 miljoner).
Kerstin Johansson (PRO) frågar om trygghetsboende i kommunen. Nhela Ali (S)
informerar att hon deltagit på ett möte med Guldnyckeln Fastigheter AB som
visat intresse för att bygga ett trygghetsboende. För att göra om en befintlig
byggnad till trygghetsboende behöver ett gemensamt utrymme skapas. Carina
Thuresson (M) tar upp frågan om hur stort intresset blir om hyrorna blir höga på
grund av eventuella renoveringar. Nhela Ali (S) beskriver att i någon av
fastigheterna som föreslagits att kunna användas som trygghetsboende finns
hiss, men inte i alla, och ur ett tillgänglighetsperspektiv behöver lägenheterna i
sig också göras om med större badrum och andra anpassningar.
Kerstin Johansson (PRO) ställer en fråga om Björkbacken i Gusum. Nhela Ali (S)
informerar om att Stadsmissionen hyr lokalerna och bedriver verksamhet för
personer som behandlas på grund av tidigare missbruk. Personal finns på plats
på dagtid på vardagar. Verksamheten startade i somras och stadsmissionen hyr
lokalerna i 3 år. De som bor på Björkbacken gör det under en tidsbegränsad
period och Stadsmissionen är noggranna med att endast de som sköter sig får
vara kvar. Kommunen har uttryckt en önskan om att ha blivit kontaktade och
informerade innan verksamheten startade.
_________
7. Information från Synskadades Riksförbund, Östergötland
Föredragande: Johan Pettersson
Johan Pettersson från Synskadades Riksförbund Östergötland utgår från
organisationens senaste möte med rådet 2021-05-26 som handlade om
arbetsmarknad, hälsa och utbildning och undrar vad som hänt i kommunen
sedan dess. Ordförande Nhela Ali (S) har tagit upp frågan med kommunens
arbetsmarknadsenhet som svarat att de varken haft någon anställd eller
ansökning från någon med synskada. Johan Pettersson tar upp frågan om en
syn- och hörselinstruktör och Nhela Ali (S) meddelar att diskussioner pågått med
andra kommuner om att gemensamt anställa en instruktör som kan hjälpa till
med underhåll av hörapparater och utbildning av personal inom exempelvis
äldreomsorgen. Johan Pettersson meddelar att samarbete med
Justerare
..........

Nhela Ali (S)

..........

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)
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grannkommunerna för att tillsammans anställa en syn- och hörselinstruktör låter
bra och önskar återkoppling och uppdateringar i frågan.
En kortare diskussion pågår gällande tillgänglighetsanpassningen av
kommunens lokaler både vad gäller hörsel och fysisk tillgänglighet. Stora
studion, Folkets hus och Funkishusets entré där dörröppnaren sitter på fel sida
om dörren diskuteras.
_________
8. Övriga frågor/synpunkter
Ordförande Nhela Ali (S) tar upp kommunala rådets reglemente för diskussion
och en del mindre korrigeringar görs. Reglementet ska skickas vidare till
kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
_________
9. Extra punkt: protokollet 2021-05-26
Ordförande Nhela Ali (S) lyfter frågan om justering av protokollet från rådets
möte 2021-05-26. En genomgång gjordes av protokollet under föregående möte
2021-09-01. Efter det har Kenneth Wallmark (SPF Ankaret), som valdes att
justera protokollet i maj, meddelat att han inte vill godkänna protokollet. Nhela Ali
(S) har kontaktat Kenneth Wallmark (SPF Ankaret) samt försökt boka möte för att
gå igenom vad som saknades i protokollet. Ingen återkoppling har gjorts och
protokollet från 2021-05-26 lämnas därför ojusterat.
Nästa sammanträde är 2022-03-02
Övriga sammanträdestider för året blir:
2022-05-11
2022-09-28
2022-11-23
_________

Justerare
..........

Nhela Ali (S)

..........

Håkan Sköldkvist (Reumatikerförbundet)

