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§ 22
Fastställande av föredragningslista
Ärendet
Inga övriga frågor anmäls.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att fastställa föredragningslistan.
___
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§ 23
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendet
Presentation av nya chefer
Kommunens nya äldreomsorgschef Carina Pihlwret samt ny chef för stöd och omsorg
Tanja Matsson presenterar sig för rådet.
Avgifter särskilt boende och hemtjänst
Riktlinje för handläggning av avgifter i äldreomsorgen var medskickade i handlingarna till
dagens sammanträde.
Matportioner och servering
Efter kontakt med chefen för kost- och städ Anita Broddesson framkommer att servering
av halva portioner ej är lämpligt att genomföra av följande skäl:
Om servering av halva portioner ska ske, är portionen i behov av att näringsberikas så rätt
energimängd finns i portionen. Undersökningar visar även på att många äldre inte äter
hela portionen, utan väljer att halvera sitt intag utav föda. Skulle servering erbjudas av
halva portioner kan den äldre utifrån hjärnans signaler och beteende komma att stimuleras
till att äta hälften utav den redan halverade portionen.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att godkänna föregående sammanträdesprotokoll.
___
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§ 24
Socialnämndens tertialuppföljning 30/4 2012
SN 2012.0337.042

Ärendet
Ordföranden informerade om det aktuella läget enligt bifogade handlingar.
Socialförvaltningen har i enlighet med direktiv från ekonomikontoret gjort en
tertialuppföljning per den 30/4 2012 och en prognos för socialförvaltningens resultat för
hela 2012.
Uppföljningen och prognosen görs mot 2012 års fastställda budget efter
kompletteringsbudget. Socialnämndens samlade ram för 2012 omfattar 268 566 tkr.
Socialförvaltningens prognos efter första tertialet visar på ett prognostiserat underskott för
2012 med 4 500 tkr. Nämnd och ledning visar ett resultat i balans. Avdelningen för
Mottagning visar i prognosen ett underskott på 4 551 tkr. Detta beror främst på att
kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och ungdom samt försörjningsstöd kraftigt
överskrider budget liksom kostnaderna för färdtjänst. Avdelningen för Stöd och omsorg
visar i prognosen ett underskott vid årets slut i storleksordningen 1 830 tkr. Underskottet
handlar till största delen om kostnader för hemmaplanslösningar för barn och ungdomar
inom enheten för insatser för barn, unga och familjer. Äldreomsorgens prognos visar ett
överskott på 1 881 tkr, vilket förklaras med sänkt sjukfrånvaro, färre timanställda samt en
effektivare användning av personalresurser.
Måluppfyllelsen bedöms inom kommunens fokusområden:
VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN – bra,
FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET – bra, DIALOG – bra,
VARUMÄRKESBYGGANDE – ok, EKONOMI – varning, MEDARBETARE – bra.
Ordföranden informerar även om eventuella förändringar av reglementet för färdtjänst.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-28 samt tertialrapport
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 25
Åtgärdsplan för Åbyhem
SN 2012.0343.700

Ärendet
Ordföranden informerar om aktuellt förslag till åtgärdsplan för Åbyhem.
Socialnämnden beslutade 2009-01-13 § 4 om en åtgärdsplan för Rickmansgården som
innebar att de planerade platserna på ett ”nytt” särskilt boende inom äldreomsorgen i
Klippans tätort ersätter Rickmansgårdens 20 särskilda boendeplatser, att sex särskilda
boendeplatser utan egen toalett på boendet successivt stängs ned dock senast 2009-03-31
samt att sex korttidsplatser på kortvården tillfälligt under en omstruktureringstid ställs om
till sex särskilda boendeplatser. Socialnämnden beslutade 2009-12-08 § 155 om en
åtgärdsplan för Badvägen som innebar att de planerade platserna på ett ”nytt” särskilt
boende i Klippans tätort ersätter Rickmansgårdens 13 särskilda boendeplatser, de sex
tillfälliga särskilda boendeplatserna på kortvården samt de 13 särskilda boendeplatserna på
Badvägen.
Väpnaren kommer att ha ytterligare fyra lägenheter, jämfört med antalet lägenheter som
tillhandahålls idag. Det innebär att Väpnaren kommer att ha sammantaget 36 särskilda
boendeplatser. Det bedöms i nuläget utifrån aktuell situation vara möjligt att reducera
antalet platser på Åbyhem till 20 särskilda boendeplatser, jämfört med de 25 platser som
tillhandahålls idag. Det innebär en minskning med fem platser på Åbyhem och en
nettominskning om en särskild boendeplats för äldreomsorgen totalt när Väpnaren är
öppnad.
Kartläggning
Kartläggning av flödet på särskilda boendeenheterna 2011 visar på möjlighet att införa
intagningsstopp vid Åbyhems boende. Ett intagningsstopp bedöms inte påverka
rättssäkerheten för den enskilde eller kön till särskilt boende nämnvärt.
Beläggningsgraden på särskilt boende var 98 % 2011 och 96 % 2010. Antal verkställda
nya beslut till särskilt boende 2011 var 60 st. Beläggningsgraden på Åbyhems 12
kortvårdsplatser 2011 var 81 %. Beläggningsgraden på Rickmansgårdens 3 extra
kortvårdsplatser 2011 var 70 %. Antalet personer som under 2011 väntat på särskilt
boende har som högst varit 8 personer. Samtliga har erbjudits plats på särskilt boende
inom tre månader.
Sedan jan 2011 – april 2012 har beläggningsgraden på särskilt boende varit 97,5 %
Dagar med betalningsansvar 2011 var 11 dagar jämfört med 2010 som var 58 dagar. Det
har under 2012 inte funnits några kostnader för medicinskt färdigbehandlade.
Behovet av särskilda boendeplatser bedöms i nuläget vara i balans.
Aktuell situation
Åbyhem består idag av 25 lägenheter. I nuläget beläggs alla 25 lägenheterna av personer
som är beviljade särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.
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Forts § 25
Klippans kommun kommer efter genomförd nybyggnation av Väpnaren att ha ytterligare
36 lägenheter i Klippans tätort. Det innebär äldreomsorgen kommer att ha sammantaget
126 särskilda boendeplatser. Det bedöms i nuläget vara möjligt att reducera antalet platser
på Åbyhem till 20 särskilda boende platser, jämfört med de 25 platser som tillhandahålls
idag. Det innebär en minskning med fem platser och en minskning om en särskild
boendeplats för äldreomsorgen totalt när Väpnaren är klar. Genom att minska
verksamheten med fem särskilda boendeplatser kan det med fördel vara de fem
lägenheterna som ligger belägna på första plan direkt till vänster vid entrén. Det innebär
en minskning av intäkter motsvarande 450 tkr på årsbasis. Övriga kostnader, mat etc.,
minskar med 250 tkr.
Personalen kan minskas med motsvarande 3.53 åa, (dvs. 5 platser med en täthet med
0.706 blir totalt 3,53 åa) och 0.25 åa sjuksköterska. Det motsvarar 1 700 tkr på årsbasis.
Efter genomförd förändring på Åbyhem innebär det en nettominskning om en särskild
boendeplats för äldreomsorgen totalt och en ramsänkning för Åbyhems budget med 1 500
tkr inför 2013.
Planering
Individuella samtal kommer att ske med de boende/närstående, biståndshandläggare,
kontaktperson och enhetschef för Åbyhem. I första hand erbjuds de boende på Åbyhem en
ny särskild boendeplats på Åbyhem eller vid någon av kommunens övriga enheter, i mån
av plats.
De fem särskilda boendeplatserna kommer att stängas eller övergå till annan verksamhet.
Kostnader för den enskilde i samband med flytt från Åbyhem till annat särskilt boende
finansieras av socialförvaltningen.
På grund av att ärendet inte samverkats med de fackliga organisationerna togs det endast
upp för information vid socialnämndens sammanträde 2012-06-05. Ärendet kommer
enligt planering att tas upp för beslut vid augustisammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-28
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 26
Förändring av antalet kortvårdsplatser inom äldreomsorgen
SN 2012.0349.700

Ärendet
Ordföranden informerar om aktuellt förslag till förändring av antalet kortvårdsplatser
inom äldreomsorgen.
Bakgrunden till förändringen
Allt sedan flytten av kortvården till dagens lokaler på Åbyhem 2005 har man arbetat för
att hitta rätt nivå av korttidsplatser inom äldreomsorgen och en utvärdering av de
ursprungliga 18 platserna har inte gjorts tidigare gjorts. Från april 2009 har 6 av platserna
använts som särskilt boende efter att motsvarande platser stängts på Rickmansgården.
Dessa sex platser är medräknade i flytten till det nya särskilda boendet Väpnaren.
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Medelvärde för beläggningen har under perioden jan 2010-april 2012 varit 9,8 medans den
för perioden jan 2011-april 2012 var 9,3. Det har under 2012 inte funnits några kostnader
för medicinskt färdigbehandlade.
Slutsatser
I dagsläget med en god planering och en fortsatt utveckling av det rehabiliterande
arbetssättet i hemtjänsten skulle behovet av kortvårdsplatser motsvara 9 platser.
Skulle behovet förändras så finns möjlighet att tillfälligt öka upp bemanningen för att nå
det behov som finns antingen i de delar av dagens lokaler som inte kommer att användas
eller på de fem platser som föreslåss stängas på Åbyhems särskilda boende.
9 platser är också optimalt då det motsvarar en av dagens avdelningar på Åbyhems
kortvård.
Förändringen skulle innebära en anpassning som motsvarar en minskad kostnad med 1,2
miljoner kronor.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Pensionärsrådet

Sida

9 (15)

Sammanträdesdatum

2012-06-15

Forts § 26
På grund av att ärendet inte samverkats med de fackliga organisationerna togs det endast
upp för information vid socialnämndens sammanträde 2012-06-05. Ärendet kommer
enligt planering att tas upp för beslut vid augustisammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Pensionärsrådet

Sida

10 (15)

Sammanträdesdatum

2012-06-15

§ 27
Resursfördelning och schablontider i äldreomsorgen
SN 2012.0346.700

Ärendet
Ordföranden informerar om pågående utvecklingsarbete inom socialförvaltningen
avseende resursfördelning och schablontider i äldreomsorgen.
Aktuellt läge
 Befintliga schablontider som inte har inte setts över på mycket lång tid
 Förvaltningen har som ambition att införa ett väl fungerande
resursfördelningssystem i Äldreomsorgen
 En del schablontider för biståndsinsatser avseende hemtjänst är
ofullständiga/saknas
Utvecklingsarbetet sker i en arbetsgrupp bestående av äldreomsorgschef Carina Pihlwret,
enhetschef Ingela Holmström, pedagogisk IT-samordnare Ann-Marie Swala, ekonom Else
Leide och enhetschef Linda Lidberg.
Utgångspunkten är att hitta rimliga schablontider för alla insatser utifrån hur handläggning
och verkställighet ser ut. Under denna process reflekteras över hur arbetssättet kan
utvecklas/förbättras samtidigt som kvaliteten för den enskilde brukaren sätts i fokus.
Grundläggande är ett naturligt arbete med genomförandeplaner och ett rehabiliterande
förhållningssätt med brukaren och dennes närstående i centrum. Att ha genomarbetade
schablontider är en förutsättning för ett resursfördelningssystem som på ett väl avvägt sätt
ska tillgodose behoven av resurser i en verksamhet med god kvalitet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-18
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 28
Analys av ökade kostnader för färdtjänst
SN 2012.0347.775

Ärendet
Ordföranden informerar om genomförd analys av kostnaderna för färdtjänsten i Klippans
kommun som påkallats till följd av ökade kostnader. Socialförvaltningen har studerat
statistiken för färdtjänsten från år 2009 och framåt vilket har resulterat i bilagd analys,
KPR 28/2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-18
Analys av kostnaderna för färdtjänsten i Klippans kommun, daterad 2012-05-16
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 29
Frågor från pensionärsorganisationerna
Ärendet
Krävs fast telefoni för trygghetslarm
Svaret blir här att det i dagsläget krävs fast telefoni eller bredbandstelefoni för att kunna
ha trygghetslarm.
Viken av bemötande och förhållningssätt vid planering av vård för medicinskt
färdigbehandlade
KPR påpekar vikten av bemötande och integritet vid vårdplanering. Brukaren ska vara i
fokus,”tala med och inte om personen vid mötet”.
Ingår hemkunskap i utbildning för personal i äldreomsorgen?
I grunden är tyngdpunkten i utbildningen för hemtjänstpersonal lagd på omvårdnad.
Vägar och trottoarer
Frågan gäller planering av skötsel av vägar och trottoarer. Pensionärsorganisationerna har
framfört önskan om er mer långsiktig planering, dvs inte 1 år i taget.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson (m) redogjorde för kommunens helhetssyn
på kommunal ekonomi och de prioriteringar som gjorts. Som tidigare redogjorts för görs
en rejäl satsning på väg- och gatuunderhåll innevarande och kommande budgetår. Tyvärr
behövs det mycket mer.
Tillgänglighetsfrågor i kommunen
Frågan kommer att utvecklas närmare vid oktobersammanträdet.
Bättre kontrast i Skånetrafikens biljettautomater
Frågan gäller alltså kontrasten i Skånes biljettautomater. Pensionärsorganisationerna har
framfört synpunkten att bättre kontrast i dessa skulle göra dem mer tillgängliga för
personer med de vanligaste åldersförändringarna vad gäller synen. Ordföranden meddelar
att frågan är överlämnad till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 30
Mikael Pålsson "Micke-Mek" informerar och svarar på frågor
Ärendet
Mikael Pålsson ”Micke-Mek” närvarar vid sammanträdet för att informera om sin
verksamhet samt besvara frågor.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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§ 31
Yttrande från KPR över förslag till organisation av
överförmyndarverksamheten
Ärendet
På uppdrag av KPR presenterar ordföranden ett förslag till rådets yttrande, bilaga KPR
31/2012, över förslag till förändring av överförmyndarverksamhetens organisering som
presenterades vid sammanträde 2012-05-11 § 21.
Beslutsunderlag
Yttrande daterat 2012-06-15
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att godkänna yttrandet och översända det till kommunstyrelsen.
___
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§ 32
Övriga frågor
Ärendet
Vid den så kallade ”Emgårdska tomten” har det funnits ett antal parkbänkar som nu är
borttagna. Frågan om skälet för detta togs upp. Ordföranden återkommer med svar vid
nästa möte.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
___
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Datum

Beteckning

2012-05-16

SN 2012.347-2

Bilaga KPR 28/ 2012
Linda Lidberg

Analys av kostnaderna för färdtjänsten i Klippans kommun
Sedan 2010 har Socialförvaltningen i Klippan uppmärksammat att kostnaderna för färdtjänsten har ökat.
Då ökningen inte har varit av tillfällig karaktär utan har fortsatt att vara högre en budgeterat har
undertecknad med hjälp av statistik undersökt vad de ökade kostnaderna kan bero på. Det som har
granskats är besluten avseende färdtjänst och riksfärdtjänst samt de faktiska resorna från 2009 och framåt.

Beslut
Diagram 1
Vänster stapel anger tillstånd utan ledsagare och höger stapel med ledsagare
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Antal färdtjänsttillstånd har ökat för varje år sedan 2009.
Antal färdtjänsttillstånd med ledsagare ligger stabilt enligt statistiken.

Diagram 2
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Riksfärdtjänsten har inte ökat.

Resor
Diagram 3
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Diagram 4
Postadress
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Utifrån diagram 3 och 4 syns att både antalet resor och reslängden har ökat.
2009 var den genomsnittliga reslängden 12,20 km.
2011 var den genomsnittliga reslängden15,35 km.
De första tre månaderna 2012 var den genomsnittliga reslängden 12,25 km vilket kan jämföras
med samma period 2011 då denna siffra var 10,51 km och generellt åker resenärerna minst i början
av året.

Diagram 5
Vänster stapel anger budget och höger anger utfall. För 2012 gäller höger stapel prognosen för helår efter mars månad
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Efter mars månad visar prognosen för 2012 ett underskott på 550 tkr för färdtjänsten.

Slutsats och förslag på åtgärder
Statistiken tyder inte på att de ökade kostnaderna är av tillfällig karaktär då ökningen håller i sig år efter
år. Det går att anta att de som beviljas färdtjänst idag reser på ett annat sätt än tidigare generation och då
får vi räkna med fortsatt högre kostnader för färdtjänsten. Med anledning av detta kan följande åtgärder
vidtagas:
 Justera taxan för samåkning.
 Se över handläggningen.
 Utöka budget.

Linda Lidberg, enhetschef

Postadress
264 80 KLIPPAN

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon
0734-39 87 01

Telefax
Hemsida
0435-184 60
www.klippan.se
E-post
linda.lidberg@klippan.se

Bankgiro
991-2122
Postgiro
829 79-

Drn SN 2012.422‐2

Bilaga KPR 31/2012

Pensionärsrådet/Handikapprådet

2012-06-15

Till Kommunstyrelsen
Yttrande över föreslagen organisation av Överförmyndarverksamheten
KPR och KHR har många gemensamma beröringspunkter i denna fråga varför vi enats om ett
gemensamt yttrande. Vi företräder i stort sett alla personer som har någon form av ställföreträdare
utsedd för sig.
Vi anser att det finns många faktorer som bidrar positivt till att samverkan mellan kommunerna i NV
Skåne sker och i det aktuella fallet mellan Klippan, Bjuv och Perstorp.
Behovet av detta kommer säkerligen också att öka både inom denna och övriga verksamheter inom
kommunen.
Vi vill vi dock peka på några för oss viktiga saker. Tillgänglighet, lokal personkännedom och
tillräckliga personella resurser är grundläggande faktorer för en bra verksamhet.
Andelen äldre ökar och därmed också andelen äldre dementa. Andelen äldre med anhöriga spridda
över hela Sverige är numera inte ovanligt. Även andelen anhöriga spridda över hela världen ökar.
Anhöriga som saknas i den nära omgivningen kommer att få effekter på överförmyndarorganisationens verksamhet genom ett ökat behov av resurser främst i form av personal. Att som
ställföreträdare tillvarata den enskildes rättigheter inom exempelvis SOL och HSL mm är en allt
viktigare del. Andelen yngre med funktionshinder stiger också kraftigt vilket innebär att behovet av
antalet Gode män och Förvaltare kommer att öka.
Genom ett friskare liv, nya och bättre behandlingsformer kommer medelåldern att höjas för både äldre
och funktionshindrade.
För att kunna klara denna framtida ökning av verksamheten tror vi också att det är nödvändigt med en
utökning av resurserna för att kunna möta de ökade krav som ställs från huvudmännen.
En kommande äldre generation av denna karaktär har i sitt liv haft ett mycket större engagemang i
ekonomiska frågor såsom fondsparande, aktieköp, husaffärer och andra ekonomiska förehavande
jämfört med tidigare. Mot bakgrund av den utveckling vi kan se enligt ovan kommer behovet av
”hjälp” att öka under kommande år.
Vi anser att det är viktigt med en ömsesidig lokal personkännedom i verksamheten. Därför måste det
säkerställas att tillräckligt antal handläggare finns tillgängliga på orten i samma utsträckning som idag
och inte minskas som förslaget utgår från.
Med hopp om att ovanstående beaktas vid kommande överläggningar samt att utvärdering sker efter
12 månader.
På uppdrag av Kommunala Pensionärsrådet samt Kommunala Handikapprådet

Hans-Bertil Sinclair
Ordförande KPR, KHR

