Protokoll från Rådsmöte den 6 november 2018
Plats: Svarte Demensboende, Svarte
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista.
§1

Knut Sigander hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Närvarande ledamöter
ropades upp och prickades av samt uppgift om eventuell körersättning noterades.

§2

Den till mötet utsända dagordningen godkändes.

§3

Anki Saedén och Eva Borgkvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika vara
rösträknare.

§4

Protokollet från föregående rådsmöte 2018-08-22 kunde godkännas och läggas till handlingarna.

§5

Dagens inbjudna gäst, seniorrådgivare Ann-Charlotta Lundgren, berättade om hur man i Helsingborg
har inrättat ett kontaktcenter, dit alla Helsingborgare kan vända sig för att få information, råd och
vägledning i det mesta, utom rent ekonomiska transaktioner. Verksamheten lyder direkt under
stadsförvaltningen och har 40 vägledare som tar hand om telefonfrågor och personliga besök. I
kontaktcentret finns också Seniorrådgivaren, som den som fyllt 65 år kan vända sig till för råd, stöd och
vägledning i frågor som berör livssituationen. Denna tjänst är också kostnadsfri. Som jämförelse kan
nämnas att det inom Ystads kommun finns tre (3) personer som arbetar med vägledning inom Omsorg,
Hälsa och Äldre. Dessa är placerade på Vita Briggen (Boel Nordin), Seniorernas Hus Göken (Munevera
Elkaz) samt på Seniorernas Hus i Löderup (Ann-Sofie Dahlström).
Något som var väldigt intressant att kommunen har delegerat biståndsbesluten om hemservice och
trygghetslarm till kontaktcentret. Dit kan man alltså gå om man vill ha städhjälp, trygghetslarm, hjälp
med inköp, tvätt upp till max 8 timmar/månad till en kostnad av max 226 kr/tim (inkomstberoende).
Vanlig hemtjänst erbjuder man till 100 kr/månad och trygghetslarm kostar 230 kr/månad. På
kontaktcentret arbetar 40 kommunvägledare som tillsammans behärskar 34 språk!
Efter denna intressanta information var det dags för fika med goda bullar och gott pålägg som alla lät
sig väl smaka på.

§6

Efter fikapausen presenterade enhetschef Lotta Larsson Svarte Demensboende. Man har 28 platser
fördelat på tre enheter (8/Harmonin, 12/Melodin och 8/Symfonin varav 2 är parboende). Marita
Westerberg är samordnare för enheterna, där man alltså har fokus på demenssjuka personer. Varje
boende har egen lägenhet om ca 40 m2 med rum, pentry och badrum och egna möbler utom säng,
som boendet tillhandahåller för personalens arbetsmiljö. Det finns också ett SPA-bad som används
mest under vinterhalvåret. I övrigt har man olika aktiviteter varje dag och dessutom lagar man ALL
MAT själv på boendet, vilket gör att man har lätt för att anpassa maten till den boendes egna
önskemål. Svarte Demensboende ligger naturskönt i ett villaområde i norra Svarte.

§7

Bingo Olsson informerade om mötet med samhällsbyggnadsnämnden den 10 oktober. Protokoll från
mötet finns på kommunens hemsida. Den 19 november är det dags för möte med Socialnämnden.

§8

Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 19 mars 2019. Plats meddelas senare.

§9

Under punkten Övriga frågor fick vi information om mötet på Seniorernas Hus i Löderup samt om
Seniormässan i Bollen den 4 oktober. Gull-Britt Adolfsson efterlyser en lokal på Väster för aktiviteter
för pensionärer eftersom det är långt till Seniorernas Hus Göken för dem som bor i västra delen av
Ystad. Dessutom är det fortfarande svårt med parkeringsmöjligheter vid Göken.

§10

Ordförande Knut Sigander tackade alla närvarande för visat intresse och därefter avslutades mötet.
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