MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-26

Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 15:00-16:00

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Ingegerd Torhall (L), Ann-Marie Alfredsson
(PRO Rydöbruk), Christer Danielsson (SPF Seniorerna Unnaryd-Jälluntofta),
Sol-Britt Persson (PRO Hyltebruk), Desirée Hultberg (SPF Seniorerna
Drängsered), Svetlana Svensson (V) ersätter Karl-Gustav Lindbäck (KV),
Bengt-Åke Andersson (SPF Seniorerna Långaryd/Landeryd), Solwieg Pantzar
(PRO Torup) ersätter Kenneth Andersson

Ej tjänstgörande ersättare

Irene Persson (PRO Hyltebruk)
Eivor Ljunggren (SPF Seniorerna Drängsered)
Lilly Holmen (SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd)

Övriga närvarande

Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Lena Borg (enhetschef)
Berit Winbladh (omsorgschef)
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Alexandra Ciobanu (Enhetschef) §16

Utses att justera

Bengt-Åke Andersson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§14-18

Sekreterare

.................................................
Yelis Bilim

Ordförande

................................................
Gunnel Johansson

……………………………………….

Justerande

................................................
Bengt-Åke Andersson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet
2018-09-26

Datum för anslags
uppsättande
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§14

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2018 ON0013)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet godkänner ärendelistan och väljer Bengt-Åke Andersson (SPF
Seniorerna Långaryd-Landeryd) att tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera
protokollet.
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§15

Protokoll från föregående möte
(2018 ON0014)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har inga synpunkter på protokollet från föregående möte och
lägger det till handlingarna.

Handlingar i ärendet


Protokoll KPR 2018-05-23 signerat
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§16

Information KPR september 2018
(2018 ON0003)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen.
Enhetschefer från omsorgskontoret är inbjudna till dagens sammanträde för att informera om
projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen.
Enhetschefen Alexandra Ciobanu inleder med en kort introduktion om projektet. Hon
informerar om att projektet startade för cirka tre år sedan. Projektet bestod av en projektgrupp
vars syfte var att besöka olika boenden och observera verksamheternas arbetssätt i olika
situationer. Ett bra exempel som Alexandra lyfter fram är måltidssituationerna. Här har man
observerat, kartlagt och sedan har personalen utgått ifrån det. Idag är måltiderna mera
planerade, trevligare och mysigare. Exempel på hur man gått tillväga för att uppnå detta; man
tänker på att duka fint och personalen äter tillsammans med de boende. Syftet med olika
åtgärder har varit att minska stressen vid måltidssituationerna för både boende och personal.
Alexandra Ciobanu berättar vidare om de olika aktiviteter man har genomfört. Projektet
medförde att man kunde få fram information om vad de boende främst uppskattade i form av
aktiviteter och det man kom fram till var att man oftast uppskattar de aktiviteter som man
oftast gör hemma. Exempel på detta är fredagsmys, grillkvällar, film/biokväll och även spa
varje fredag som man har möjlighet att gå på. Projektet bidrog till idéer till aktiviteter varpå
man sedan har genomfört en uppföljning och utvärdering. Ett resultat av det har blivit att
rutinen har blivit ändrad till att aktiviteterna har blivit stående punkter på schemat. Detta har
bidragit till en kontinuitet och risken att det inte har blivit bortprioriterat har minskat
väsentligt.
På Malmagården har man jobbat mycket med miljön runt omkring och bland annat skapat
plats där man kan sitta och umgås. Här har man återigen tänkt på att det ska bli trevligare och
mysigare för de boende. På söndagar har man söndagsmatiné och hyr en film. Alexandra
påpekar att "det oftast inte är stora saker som alltid är det bästa utan oftast är det de
småsakerna i vardagen som oftast uppskattas".
Man informerar även om att man har en blogg där man sprider information om vad man gör
och detta uppskattas av många som kan följa arbetet och få en inblick i mycket av det positiva
arbetet som förekommer.
Ordförande Gunnel Johansson (S) frågar om en del aktiviteter även är för allmänheten.
Alexandra Ciobanu svarar att man klart kan komma och besöka boendena. Bengt-
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Åke Andersson (SPF Seniorerna) påpekar att han tycker det är viktigt att besöka
äldreboendena och speciellt passa på när man har anordnat någon speciell aktivitet.
Ädreboendena i sommar
Gunnel Johansson (S) frågar om hur situationen i sommar har varit på boendena. Alexandra
Ciobanu informerar om att det varit svårt att rekrytera medarbetare med utbildning. Hon säger
att det är ett problem med outbildad personal men det positiva är att det finns en vilja att lära
sig men att resurserna såsom tid och personal inte alltid räcker till för att lära ut i den
utsträckning man hade önskat. Vidare påpekar Alexandra att man behöver jobba med att locka
medarbetare till Hylte kommun.
Frågan om de äldre och värmen i sommar kommer också upp. Alexandra Ciobanu informerar
om att man har samarbetat med Hyltebostäder. Man har hyrt in en AC i sommar men den
hade inte den kapacitet som behövdes. Byggnaden är gammal och det bidrar till att det är svårt
att värmas upp när det är kallt och hållas svalare när det är varmt.
Sol-Britt Persson rapporterade att sex personer från Svenska kyrkan diakoni ansvarat för
att terapin på Malmagården varit igång under två veckor i sommar, kl 9 - 12 måndag - fredag.
Det är tredje året denna grupp från Svenska kyrkan diakoni ställt upp för att terapin ska vara
igång under den ordinarie personalens semester.
Demensvård
Frågan om demens och vem det är som ger signalen om att man ska utredas för demens.
Rådet diskuterar risker och fördelar med utredningar av demens. Vad en diagnos kan medföra.
Rådet säger att det är viktigt med utredning och diagnos då det leder till att man får vården
specialiserad utifrån sin diagnos. Rådet påpekar vidare att det antagligen finns en del dementa
som är odiagnostiserade och därför inte får den vård de egentligen behöver. Specialutbildad
personal och anpassad vård. Då får man den bästa demensvården.
Information från pensionärsföreningarna
SPF Seniorerna
Bengt-Åke Andersson frågade efter inbjudan till Regionpensionärsrådets temadag.
Omsorgskontoret hade fått inbjudan efter att kallelsen till detta möte sänts ut. Temadagen är
fredagen den 19 okt. 09.30 - 15.00 på Gullbrannagården Eldsberga. Nämndssekreterare
kopierade inbjudan, program och anmälningsblankett som överlämnades till alla
mötesdeltagare efter mötets slut.
PRO
Föreningen har ingen information att delge rådet inför dagens sammanträde.
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Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse - Information KPR september 2018
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§46 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 delårsbokslut
(2018 ON0001)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund Resultat och ekonomisk plan 2018-2021
I REP 2018-2021, begärde omsorgsnämnden utökad ram enligt ”identifierade områden ",
bland andra personlig assistans. Kommunfullmäktige avslog nämndens begäran och beslutade
vid sammanträdet i juni att ge omsorgsnämnden i uppdrag att bevaka finansieringsfrågan
gällande personlig assistans.
På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan, när det gäller assistansersättning,
stramat åt insatsen aktiv tillsyn som grundläggande behov. I en del ärenden leder det till
avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökade
kommunkostnader. Nämnden bedömde att behovet kommer att kvarstå/eventuellt fortsätta att
öka under flera år.
Nämnden har under hösten informerat om att personliga assistansärenden som har överklagats
till Försäkringskassan har exkluderats i nämndens prognoser, då det kan innebära antingen
positiv eller negativ avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för
nämnden.
Ekonomisk analys
Prognos grundas på utfall till och med juli månad 2018, utifrån det ekonomiska
uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är
preliminära siffror som kan komma att ändras.
Vid årets slut prognostiserar nämnden, exklusive personlig assistans, en negativ avvikelse mot
budget om ca 1 621 tkr. Prognosen inkluderar en kompensation för löneökning om 2 200 tkr,
exklusive löneökning för timvikarier.
Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 4 746
tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017.
Avvikelsen beror till största delen på nya ärenden, ökat behov och omprövningar personlig
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assistans. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till
Försäkringskassan, har omsorgsnämnden informerat om att det kan innebära en negativ
alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr. Dessa ärenden har exkluderats i
nämndens prognoser.
Kostnader för fyllnad/övertidsersättning har ökat med totalt ca 1 200 tkr jämfört med utfall
efter 7 månader 2017. Kostnader för leasingbilar har varit lägre än budgeterat och visar en
positiv avvikelse om totalt 530 tkr t om juli. Externa placeringar visar en negativ årsprognos
om ca 720 tkr.
Omsorgsnämnden
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.
Vård och Omsorg enl. SoL och HSL
(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 1 463 tkr. Kostnader för
fyllnads/övertidsersättning har under de första 7 månaderna ökat med ca 1 100 tkr.
Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader
för fyllnad/övertidsersättning då ordinarie medarbetare beordras in. Jmf med samma period
2017 har t ex behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 150 % i samband med oroliga
och utåtagerande omsorgstagare, palliativ vård ca 78 % och fasta besök ca 12 %. Möjligheter
till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att
kostnaderna har kunnat hållas nere. Kostnader för leasingbilar är lägre än budgeterat och vad
gäller intäkter för taxor och avgifter prognostiseras en positiv avvikelse om ca 811 tkr vid
årets slut.
Insatser enligt LSS och SFB
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 594 tkr exklusive personlig assistans.
Personlig assistans prognostiserar ett underskott om ca 3 124 tkr.
Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden och omprövningar där Försäkringskassan
på grund av prejudicerande domslut, avslår personlig assistans vilket leder till ökade
kommunkostnader. Jmf med föregående prognos (maj) är avikelsen förbättrad med ca 1 000
tkr beroende på nya beslut från Försäkringskassan.
Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av
ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten
serviceboende LSS.
Förebyggande verksamhet
Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 26 tkr. Avvikelsen beror till
största delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.
Kontorsledning
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Verksamheten visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 780 tkr. Avvikelsen beror bland
annat på vakanta tjänster inom myndighetsutövning. På grund av svårigheter att rekrytera
omsorgshandläggare har det varit nödvändigt att anlita inhyrda konsulter till en kostnad av ca
280 tkr.
Arbetsmiljön i lokalerna i kommunhuset är inte tillfredsställande. Antal medarbetare har
under de senaste åren ökat i kommunen. Det är mycket trångt i kontorslokalerna i
kommunhuset och många delar kontor med en eller flera medarbetare. Det har pågått ett
kontorsövergripande arbete med att se över arbetsmiljön för medarbetarna i kommunhuset.
Det beslutades att omsorgskontorets medarbetare skulle flytta till andra lokaler för att lämna
utrymme och möjlighet till en bättre arbetsmiljö i för resterande medarbetare kommunhuset.
Omsorgsnämnden har i samband med flytt till nya lokaler fått ökad kostnad för lokalhyra,
renovering och övriga kostnader om ca 450 tkr.

Handlingar i ärendet



§46 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - delårsbokslut
Delårsbokslut prognos ON 2018 180730

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Övriga ärenden 2018
(2018 ON0004)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av övriga ärenden.

Beskrivning av ärendet
Remissinstans
Christer Danielsson (SPF Seniorerna) tycker att det är ett positivt beslut av omsorgsnämnden
att utreda de olika boendeformerna och att de gärna skulle vilja delta genom att bli en
remissinstans. Gunnel Johansson (S) svarar att vi inte är där ännu utan en inventering kommer
först att genomföras och att pengar måste tillkomma projektet. Vidare säger Gunnel
Johansson (S) att hon tar med sig frågan.
Inför nästa mandatperiod
Gunnel Johansson (S) vill att föreningarna och rådet ska till nästa sammanträde fundera på
hur man kan tänka sig jobba när nästa mandatperiod sätter igång och man byter ut rådet.
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