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§ 26 Inledning

Monalisa hälsar alla välkomna och ger alla möjlighet att presentera sig. Anna, som är ny
som sekreterare i rådet, får göra en liten djupare presentation av sig själv.

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget Mångfaldsstrateg under punkten Övriga Frågor.

§ 28 Val av justerare

Till justerare valdes Gunnar Pettersson

§ 29 Föregående protokoll

Monalisa föredrog föregående mötes protokoll.
Protokollet godkändes. LPR framförde önskemålet om att framtida protokoll ska
skrivas i storlek 14.

§ 30 Rapport från ledamöterna
Margaret Kanon

Det är jämmer och elände i Hoting då Solgården ska stängas. Detta är ett stort problem
för verksamheten eftersom vi har all vår studieverksamhet och våra möten där. Vi har
inte heller fått reda på hyran till snickarstugan och vävstugan. Vi har fått möjlighet att
vara i kyrkan istället men vi är mycket missnöjda. Orsaken till att gården ska stängas är
ekonomiska. PRO har föreslagit att det ska installeras luftvärmepumpar för att få ner
kostnaderna men ej fått något gehör för detta. Gården är öppen till 1 oktober - därefter
stängs den.
Gunnar Pettersson

Det går framåt i Brunflo. Vi har startat två svampkurser och igår var det bjudning med
surströmming med 130 deltagare. Den 21 september är första gången för de
protestdagar mot skatten för pensionärerna som PRO har initierat. Hoppas på en
enighet över organisationsgränserna i skattefrågan.
Gunnar Jansson

Årligt hälsoforum i november – som dock krockar med landstingsfullmäktige. Det gör
att det är svårt att få fullmäktigeledamöter att komma. Det ska vara i tre dagar och
handla om Hälsoval, Diabetes och Läkemedel. Inbjudan har gått ut till politiker inom
landstinget samt pensionärsorganisationer.
Monalisa meddelar att hon kan kolla om någon i folkhälsoberedningen som ej är med i
fullmäktige kan gå.
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Inger Breil

PRO har återigen gjort en prisundersökning av maten med presskonferens som följd.
Stor uppmärksamhet och jag har fått många samtal från affärsinnehavare som varit
upprörda över undersökningen. Coop Nord har hört av sig eftersom konsum i Bräcke
låg så långt ned på listan. Jag upplever att affärsinnehavarna tycker att undersökningen
är besvärlig – de vill inte att det ska komma ut hur dyra matkassarna är. De ifrågasätter
seriositeten i undersökningen. Inger påpekar att när PRO har gått igenom listan med
matvaror och antecknat priserna låter de affärsinnehavarna godkänna så att priserna är
korrekta. Efter det skickas listorna till PRO i Stockholm för en nationell
sammanställning.
Gunnar J upplever att handlaren i Hallen är väldigt intresserad av undersökningen och
tycker även att resultatet är intressant.
Resultatet av undersökningen blev att genomsnittet för en matkasse i riket var 1516,64
kronor och i länet landade priset på 1585,82 kronor.
Bryter för fika 09.30 – rapporterna fortsätter efter Tina Stafrén

§ 31 Äldrevården ur ett anhörigperspektiv

Tina Stafrén, äldreaktivist, besöker Landstingets Pensionärsråd för att tala om
äldrevården ur ett anhörigperspektiv.
Tina arbetar med att försöka påverka beslutsfattarna i Krokoms kommun för att driva
en så bra äldreomsorg som möjligt. Hennes engagemang började förra sommaren då
hennes farmor plötsligt blev sjuk och blev felplacerad på ett serviceboende och for
väldigt illa av att hon som fysisk rörelsehindrad blev placerad med demenssjuka och att
det ständigt var kort om personal. Fantastisk personal på Solbacka.
Tina poängterar att hon enbart har jobbat gentemot Krokoms kommun. Hon är
upprörd över att det nu ska dras ner på ytterligare 35 tjänster i Krokom. Solbacka ska ut
på entreprenad liksom Spinnrocken i Nälden.
Margaret: Tidigare har det gått att göra en mjukare övergång från egen boende till
äldreboende. Kunnat komma och vara ganska pigg och kunnat skala potatis, hjälpa till i
köket, underlätta för vaktmästaren etc. Nu får de äldre vara hemma tills de rasar ihop
vilket inte är acceptabelt.
Ingeborg: Det värsta som finns är det så kallade ”trygg hemma”, det innebär att du
numera får vara hemma hur länge som helst.
Finn: Hur vill du att det ska vara?
Olle: Viktigt att få komma till rätt boende i rätt tid.
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Tina: De flesta dör på det särskilda boendet. Det är dålig sjuksköterskebemanning kväll
och helger. Nattsköterskor kan vara två timmar bort. Hur ska en cancerpatient kunna
smärtstillas då undersköterskorna enbart får ge alvedonsuppar?
Tina: Levandshistorien är viktig. Att veta bakgrunden om den boende. Det är viktigt att
det finns ett gott ledarskap på boendena och att det når ut till de som arbetar.
Tina gjorde en enkät som gick ut till personal och boende med relativt gott gensvar. Det
som framkom var att arbetssituationen för de anställda upplevs orolig, pressande,
känner att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. De anställda upplever att brukarna är
mer oroliga, de upplever att miljön är tråkig och otillfredsställande, tillvaron är tråkig,
känns jobbigt när brukarna vill prata och tid inte finns. Trots allt så trivs personalen med
sitt arbete eftersom de känner att de har en viktig uppgift. De kan göra skillnad för de
boende. Däremot finns det en trötthet och oro för jobbet – kommer jag att orka? De
upplever att de har en god dialog med arbetsledare men att det brister i dialogen uppåt.
Dialog önskas! På frågan om brukarna får en god omvårdnad är svaret ja. På frågan om
brukarna får en meningsfull social tillvaro/värdig livssituation har alla i personalen
svarat nej.
Krokoms politiker tror inte på svaren i enkäten. Tina säger att politikerna hävdar att det
som kommit upp i enkäten och om hur vården är inte är riktigt.
Olle: Solbacka – där görs ingenting för de boende.
Ingeborg: Arbetsterapin har tagits bort.
Tina: Socialtjänstlagen bryter dem mot och det är en brist att länsstyrelsen inte gjort
tillsyn på äldreboenden i Krokom.
Inger: Ullabritta Johansson som har Kultur i vården är SÅ bra. Hon är dock pensionär
nu.
Monalisa: Alla känner sig skyldiga kring detta. Min mamma berömmer personalen men
jag ser att hon är uttråkad.
Tina: Det finns statliga stimulansmedel för att det ska vara socialt på äldreboenden men
Krokoms kommun har skickat tillbaka dem. De används inte i Krokoms kommun.
Anledningen är enligt ansvarig på kommunen att personalen inte orkar. De har inte
kommit igång med arbetet eftersom arbetet är ineffektivt och oorganiserat.
Tina: Anhöriga är jätteviktiga. Jag visste inte att jag var tvungen att kräva saker för att
min farmor skulle få det.
Monalisa: Alla biståndsbeslut ska innehålla social tid. Visst tidsutrymme som brukaren
själv tar hand om/bestämmer över. Inte bara promenaderna.
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Gunnar: Biståndsbedömarna är olika. En del vill.
Tina: Personalen på Solbacka säger att de hinner inte ens göra saker som står i
biståndsbeslutet. Det är ett lagbrott. Tina vill se mer samverkan med
pensionärsorganisationerna. Där det ställs krav och vi arbetar ihop. Hur går
pensionärsorganisationerna vidare med detta?
Inger B: Jag vill ha datorn på hemmet.
Gunnar P: Kommunala pensionärsråden är viktiga.
Monalisa: Förslag är att ha en halvdag med pensionärsråden, tillsynspersonen på
länsstyrelsen samt Tina för att diskutera framtiden. Medverkan av politiker också?
Tina: Jag har nu i sommar haft trädgårdsträffar på Solbaka för ge social stimuli. Där jag
försökt att arbeta utifrån doft, syn och känsla. Det finns mer information om mitt arbete
på www.momma.se
Förslag på tema till den 18 december: Äldrevården och diskussion då med
tillsynsansvarig på länsstyrelsen. Vad kan vi göra för att understödja utvecklingen?
Vi tackar Tina för ett engagerat framträdande och hoppas på återseende.

§ 30 Rapport från ledamöterna

Rådet återgår till den ännu inte avslutade punkten Rapport från ledamöterna.
Arne Dahlin

SPRF har gjort resor under sommaren och hittat nya vägar – något som gav väldigt
mycket. Tisdagsdax där varje förening har sin egen dag. Vecka 36 börjar verksamheten.
Sonja Ejenstam

Har haft tisdagsdax med surströmming som första träff.
Det är dåliga möbler på akutmottagningen. Det ser ut som att de är hämtade från något
förråd. Otrevligt koma in. Bås skulle också vara bra så att alla inte behöver sitta ihop. Jag
har skrivit ned detta och lagt i förslagslådan.
Angående bussbiljetter för året. Det är förmånligt pris med 180 kr / månaden.
Olle Eliasson

Vill återigen ta upp angående ersättningen om jag åker med egen bil till akuten. I somras
åkte jag in akut. Jag var på plats 12.20 men fick tid hos läkare först 19.00. Det saknades
turordning.. Efter tiden med läkaren var jag tvungen att åka hem och bilen jag åkte in i
hade jag lyckats få hämtad då jag inte visste hur länge jag skulle bli klar. Det gör att jag
tar taxi hem och taxametern stannar på 647 kronor. Jag betalade endast 80 kronor! Jag
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får ingen ersättning om jag åker med egen bil. Det måste landstinget få ordning på då
det borde bli billigare att betala de som kör egen bil.
Jag vill att politikerna ta med sig detta.
Föllingeföreningen har gjort en resa till Göta Kanal i somras.
Ingeborg

Vi har haft möte med distriktsstyrelsen.
Utbildningsdagen Bo och Leva om boende för äldre går av stapeln den 8 september.
Då är alla pensionärer välkomna till lasarettet.
Mycket verksamhet i olika avdelningar. Vecka 37 har vi underhållning på äldreboende
där det finns en SPF-förening. Lilla borgvattnet är bra. Borggården är ett kollektiv och
där är de väldigt duktiga.
Monalisa

Hälsoval är aktuellt just nu samt prioriteringsarbetet. Det ska bli två stora
vaccinationsstationer i stan, samt på hälsocentralerna och inom skolhälsovården.

§ 32 Övriga frågor
Mångfaldsstrategen

Information kring funktionens nya utseende – det kommer att förändras iom att
verksamhetsområdet har vidgats. Får återkomma när detta mer har landat inom
organisationen.
De höga skatterna upplevs som diskriminerade för pensionärer.
Mötet avslutas. Nästa möte hålls den 23 oktober 09.00-12.00 i
sammansträdesrummet Dr Prag, Landstingshuset, Östersund
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