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Sammanträdesdatum
Paragrafer
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39-49

Plats och tid

Vita Villan, kl 09.00-12.00

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande
Boris Svensson (s)
Rune Persson (s)
Torsten Johansson (c)
Laila Möller Nilsson (s)
Ulla Pettersson, SPF Åby/Klippan
Ove Bokvist, SPF Åby/Klippan
Ingvar Nyström, SPF Tycho Brahe Ljungbyhed
Inger Svensson, SPF Tycho Brahe Ljungbyhed
Carl Arvid Reinholdz, SPF Färingtofta
Sonja Andersson, SKPF Avd 52
Ingrid Åström, SKPF Avd 52
Gertie Magnusson, PRO Klippan
Sven Larsson, PRO Klippan
Marianne Sunesson, PRO Ljungbyhed
Göran Thell, PRO Ljungbyhed

Övriga närvarande

Carina Pihlwret, chef för avdelningen för äldreomsorg
Kerstin Malmberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Amela Prsic, nämndsekreterare
Britt Ahnfeldt, blivande äldreombud

Utses att justera

Inger Svensson, SPF Tycho Brahe Ljungbyhed

Justeringens plats
och tid

Socialförvaltningen 2013-01-04

Sekreterare
____________________________________________
Amela Prsic
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair (m)
Justerare
____________________________________________
Inger Svensson, SPF Tycho Brahe Ljungbyhed
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Innehållsförteckning:
§ 39 Fastställande av föredragningslista
§ 40 Presentation av KPR förslag till blivande äldreombud
§ 41 Presentation av medicinskt ansvarig sjuksköterska
§ 42 Föregående sammanträdesprotokoll
§ 43 Förändring av antalet kortvårdsplatser inom äldreomsorgen
§ 44 Åtgärdsplan för Åbyhem
§ 45 Hyra Väpnaren
§ 46 Aktuellt från Äldreomsorgschef
§ 47 Sammanträdestider 2013
§ 48 Information från nämnd/styrelse
§ 49 Övrigt, frågor från pensionärsorganisationerna
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§ 39
Fastställandet av föredragningslista

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att fastställa föredragningslistan.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (15)

PROTOKOLL
Pensionärsrådet

Sida

4 (15)

Sammanträdesdatum

2012-12-13

§ 40
Presentation av KPR förslag till blivande äldreombud
Ärendet
KPR förslag till blivande äldreombud.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att till kommunstyrelsen föreslå Britt-Marie Ahnfeldt som Äldreombud i Klippans
kommun.
_____
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§ 41
Presentation av medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ärendet
Klippans kommuns nya MAS, Kerstin Malmberg, presenterar sig och redogör för sitt
arbete samt ger en kort information om arbetet med avvikelser. Närmare redogörelser
avseende redovisning av avvikelser för 2012 kommer att redovisas vid nästa
sammanträde.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 42
Föregående sammanträdesprotokoll
Ärendet
Genomgång av kvarstående frågor från pensionärsorganisationerna från föregående
mötesprotokoll.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) informerar om informationen från
Kollektivtrafikenämndens sammanträde där frågan om problematiken med sjukresor
behandlades. Det är ett gemensamt problem för hela Skåne. Skånetrafiken hanterar
ärendet efter bästa möjliga förutsättningar. Huvudproblemet är att upphandlingen av
beställningscentral har överklagats. Under tiden denna process pågår finns inget avtal
att på ett bra sätt styra beställningscentralen. Det är dock viktigt att synpunkter
fortlöpande lämnas till Samres.
Frågan avseende revidering av reglemente för pensionärsrådet kommer att tas upp
när ärendet har hanterats i kommunstyrelsen.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
______
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§ 43
Förändring av antalet kortvårdsplatser inom äldreomsorgen
Ärendet
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. 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.
I dagsläget med en god planering och en fortsatt utveckling av det rehabiliterande
arbetssättet i hemtjänsten skulle behovet av kortvårdsplatser motsvara 9 platser för
korttidsvård plus 3 platser för växelvård.
Platserna fördelas lämpligast så att man använder bottenplanet av nuvarande
kortvården och att man använder den del av nuvarande Åbyhem (Säbo) på 5 rum
som finns som ett annat ärende. Detta skulle frigöra ett plan av nuvarande kortvården
till andra ändamål. Det kommer även att finnas möjlighet till att i framtiden öka
korttidsplatserna om behov skulle uppkomma.
Kostnadsmässigt skulle det innebära en besparing motsvarande 6 boende platser
vilket är 3,46 åa omvårdnadspersonal och 0,5 åa sjuksköterska.
I oktober beslutade därmed socialnämnden att antalet kortvårdsplatser inom
äldreomsorgen fastställs till 12 platser samt att minska antalet årsarbetare på
Åbyhems kortvårdsenhet med 3,46 åa omvårdnadspersonal och
0,5 åa sjuksköterska. Samt att 2,74 åa omvårdnadspersonal flyttas över till Åbyhems
särskilda boende del för att bemanna upp de blivande platserna för
växelvårds/palliativ vård.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
______
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§ 44
Åtgärdsplan för Åbyhem
Ärendet
Åbyhem består idag av 25 lägenheter. I nuläget beläggs alla 25 lägenheterna av
personer som är beviljade särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.
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 i 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.
Personalresurserna minskas inte då 3-4 rum kommer att användas för
korttidsboende med inriktning växelvård och vård i livets slut. Rummen kan i
framtiden behövas återgå till särskilt boendeplatser om behovet skulle öka.
Efter genomförd förändring på Åbyhem innebär det en nettominskning om en
särskild boendeplats för äldreomsorgen totalt.
Socialnämnden har i oktober beslutat
att införa intagningsstopp vid Åbyhem särskilda boende.
att minska antalet särskilt boende platser på Åbyhem till 20st
att de fem boende på Åbyhem snarast därefter erhåller erbjudande om en ny
särskild boendeplats på Åbyhem eller vid någon av kommunens övriga enheter i
mån av plats,
att socialförvaltningen finansierar eventuella flyttkostnader för den enskilde samt
att de fem särskilt boendeplatserna ändrar inriktning till växelvård/palliativ vård.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum

2012-12-13

§ 45
Hyra Väpnaren
Ärendet
Med anledning av den kommande inflyttningen till det nya särskilda
boendet Väpnaren, har förvaltningen arbetat fram ett förslag till hyra för
de boende. Utgångspunkt har varit hyressättningen på övriga särskilda
boenden i kommunen samt lägenheternas storlek. I övriga boenden i
kommunen är hyran 4 750 kr per månad med undantag av Bågen där en
anpassning till samma nivå har påbörjats.
I Väpnaren finns 36 lägenheter varav 32 på 32 m2 och 4 på 33 m2. En
kvadratmeterhyra med 1 800 kr per år föreslås och att ett tillägg för
gemen-samma ytor med 9 600 kr per år för våning ett resp 8 400 kr för
våning två görs. Så här beslutade socialnämnden på novembers
sammanträde:

Storlek
32 kvm första
våningen
32 kvm andra
våningen
33 kvm andra
våningen

Hyra per månad
5 600 kr
5 500 kr
5 650 kr

Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
______
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§ 46
Aktuellt från äldreomsorgschef
Ärendet
Försäljning av batterier till hörapparater
Försäljning av batterier till hörapparater kommer att upphöra. I dagsläget föreligger
det inget behov av att hon ska arbeta med den frågan eftersom verksamheten nu
ligger ute på entreprenad vilket innebär att nu kan batterier kan köpas på olika ställen
till även ett billigare pris.
I stället kommer ansvarig tjänsteman att använda mer av sin tid till att ha mer
fokuserade arbetsuppgifter och ta hand om våra brukare för att höja ytterliggare
kvalité i deras omvårdnad.
Värdegrundsledare
Avdelningen för äldreomsorgen kommer att arbeta med värdegrundsfrågor för våra
äldre. För att detta arbete ska bli bra så behövs det medarbetare som ska jobba med
den här frågan. Därför har socialförvaltningen sökt statsbidrag för att arbeta med
värdegrundsfrågor. Värdegrundsledaren kommer att utbildas som ska jobba särskilt
med bemötandefrågor. De ska finnas några representanter från varje verksamhet som
kommer att få detta speciella uppdrag.
Qualitetsystem
Under 2013 kommer fokus inom äldreomsorgen att ligga mycket på att skapa olika
sätt och metoder för hur brukare kan ha mer och bättre inflytande i sin livssituation.
Äldreomsorgschef Carina Pihlwret kommer att intensivt arbeta med att etablera olika
råd där olika aktörer kommer att delta för att kunna föra dialog kring våra brukares
behov och önskningar.
Måltidssituation
Under våren 2013 kommer fokus också att lägga vid arbete med måltidssituationen
för våra äldre. Målet med arbete är att kvalitetshöja processen kring matleveransen,
från att tillaga mat till att sedan slutligen leverera den till våra äldre. Arbetet innebär
hur leveransen sker på ett säkert sätt utan att maten blir kall.
Demenssjusköterska
Ingrid Hovén är den ansvariga demenssjuksköterska som efterträder Sven-Åke
Nilsson som har avslutat sin anställning tidigare i december månad. Det pågår just nu
ett arbete där det finns planer på att det ska finnas två personer som innehar
expertkunskaper inom demensområdet, allt för att säkerställa kvalité i
äldreomsorgen. För närvarande finns det tre medarbetare som har demensutbildning.
De jobbar med demensvård varje dag.
Äldreomsorgschef redovisade Skånes befolkningsprognos gällande demens 2012.
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§ 46 (forts)
Kontantkort ÄO
Det pågår ett samarbete med Swedbank om att upprätthålla en säker hantering av
pengar för våra äldre. För att minimera risken att pengar försvinner finns det planer
på att använda kort istället för pengar. Detta skulle underlätta även för personal men
också kunna göra säkra betalningar och uttag av pengar.
Äldretelefon
Socialstyrelsen har kommit ut med ett nytt telefonnummer för våra äldre som mår
dåligt eller som behöver någon att prata med. Det nya numret är 020-22 22 28 och
telefontid är mån-fred kl 10-15.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
_______
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§ 47
Sammanträdestider 2013
Ärendet
Föreligger förslag till kommunala pensionärsrådets sammanträdestider 2013.
15 feb, 19 apr, 14 jun, 16 aug, 18 okt, 13 dec
Samt
Sammanträdestider för förmöten:
30 jan, 4 apr, 24 maj, 2 aug, 4 okt, 29 nov
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att anta föreslagna sammanträdestider för 2013.
______
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§ 48
Information från nämnd/styrelse
Vid mötet fanns inget speciellt att rapportera.
______
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§ 49
Övrigt
Frågor från pensionärsorganisationerna

Ärendet
Placering av äldreombud
Diskuterades frågan om förutsättningar för Äldreombudets arbete i form av fysisk
placering, telefon mm. Frågan lyfts i kommunstyrelsen när beslut fattas om
tillsättande av Äldreombud.
Parboende, hur många som finns alt. är planerade?
För närvarande finns det 2 st lägenheter i Östra lJungby som är speciellt anpassade
för parboende. Äldreomsorgschef informerar att alla våra boende är möjliga
parboende.
Kultur i vården, hur fungerar det? Minneslådor? Tidningsläsning? Terapi?
Äldreomsorgschef informerar om att denna fråga kommer medarbetarna i
äldreomsorgen att arbeta intensivt med under våren 2013. För närvarande finns det
stort utbud av aktiviteter. Tidningsläsning varje dag är exempelvis en av våra
aktiviteter.
Färdtjänst tidsbegränsat vid op. eller olycksfall. Finns i Åstorp och Helsingborg
Detta finns även i Klippans kommun.
Häckar, påbud om klippning
Vid det planerade mötet med KPR och KHR kommer frågan att tas upp.
Effektiviseringen, hur har den utfallit angående hemtjänsten?
Äldreomsorgschef informerar att i februari kommer arbetet att kartläggas kring
denna fråga. Mer information om detta ärende vid nästa sammanträde.
Skatt. I Vetlanda KPR har man undersökt hur mycket skatt och avgifter
pensionärerna betalar och hur mycket som går tillbaka till dem. Finns något liknande
i Klippan?
Ordförande informerar efter samtal med ekonomichef Boje Jarl om att det inte finns
något liknande i Klippans kommun. Man kan dock nästan alltid få fram ett bra
statistiskt underlag genom att göra följande som turegel: Ta befintlig statistik för
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§ 49
Sverige och multiplicera med 2, ta bort tre nollor och minska med 10 %. Resultatet är
förvånansvärt nära den ”sanning” som gäller i Klippan.
Utbildning, inbjudan till utförare av färdtjänst
Tuwa Specialtransporter (Åsbo taxi) bjuds in till sammanträdet den 15 februari
2013.
Hemsida
Ordförande informerar om att Klippans kommun har utmärkt sig med bra betyg vad
gäller tillgänglighet av information på hemsidan, gällande äldreomsorg och stöd och
omsorg. Detta efter att Sveriges kommuner och landsting hade genomfört en
undersökning om hur kommuner arbetar med information till sina invånare.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
______

Signatur justerare
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