MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-21

Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Dagcentralen Malmagården kl. 15:00-17:00

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), Kenneth Andersson (PRO Torup), Svetlana Svensson (V), BengtÅke Andersson (SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Katrin Lindgren (SPF Seniorerna Unnaryd-Jälluntofta)
Irene Persson (PRO Hyltebruk)
Eivor Ljunggren (SPF Seniorerna Drängsered)
Lilly Holmen (SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd)

Övriga närvarande

Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Erika Brinkesjö (kvalitetsutvecklare)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Kerstin Thörner (sekreterare)
Jörgen Lövgren (enhetschef)

Utses att justera

Bengt-Åke Andersson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§1-7

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Gunnel Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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ÄRENDELISTA
§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2

Protokoll från föregående möte

§3

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut

§4

Kvalitetsberättelse 2017

§5

Patientsäkerhetsberättelse 2017

§6

Information 2018

§7

Övriga ärenden 2018
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§1

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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§2

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 2017-11-29 signerat
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§3

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut
(2017 ON0002)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av bokslut för 2017.

Beskrivning av ärendet
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 fortsätt 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.
Ekonomisk analys
Bokslut visar en negativ avvikelse om 3 406 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar
en lönekompensation om 2 500 tkr.
Avvikelsen beror till största delen på nya ärenden, ökat behov och omprövningar personlig
assistans. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till
Försäkringskassan, har omsorgsnämnden under hösten informerat om att det kan innebära
negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr. Dessa ärenden har under
hösten exkluderats i nämndens prognoser men är nu är inkluderade i bokslutet även om det
inte har fattats några beslut ännu.
I jämförelse med 2016 har kostnadsutfallet för fyllnad/övertid ökat med 819 tkr. Kostnaderna
kommer att analyseras och återkopplas till nämnden.
Nämnden har även haft ökad kostnad för sjukfrånvaro jämfört med 2016 motsvarande 379 tkr.
Kostnader för leasingbilar har varit 890 tkr lägre än budgeterat och intäkter för taxor och
avgifter 583 tkr högre än budgeterat.
Omsorgsnämnden
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Verksamheten visar positiv avvikelse mot budget om 18 tkr.
Vård och Omsorg enl. SoL och HSL
(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Bokslut visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 640 tkr. Särskilt boende har haft
kostnader för extraförstärkning vid pallativ vård och utåtagerande/oroliga boende. Möjligheter
till samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna
har kunnat hållas nere, intäkter har på grund av höjda avgifter varit högre än budgeterat.
Insatser enligt LSS och SFB
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)
Bokslut visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 3 275 tkr. Personlig assistans
visar ett underskott motsvarande 4 903 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya
ärenden, ökat behov och omprövningar där Försäkringskassan på grund av prejudicerande
domslut avslår ansökningar och omprövningar av personlig assistans (v.g se ovan). Resultatet
balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet och övriga insatser LSS.
Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse om 187 tkr. Avvikelsen beror till
största delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.
Kontorsledning
Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget om 304 tkr. Avvikelsen beror till största
delen på vakant tjänst på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare.

Handlingar i ärendet



§2 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut
Omsorgsnämnden bokslut/verksamhetsberättelse 2017
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§4

Kvalitetsberättelse 2017
(2018 ON0020)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av kvalitetsberättelse för 2017.

Beskrivning av ärendet
Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 bör den som
bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade
(LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Syftet med en kvalitetsberättelse är att beskriva vad som har skett inom kvalitetsområdet
under det gångna året som i ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår också vilka åtgärder som har vidtagits för att
förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som uppnåtts under 2017, samt vilka insatser
som planeras för 2018.

Handlingar i ärendet



§3 ON Kvalitetsberättelse 2017
Kvalitetsberättelse 2017
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§5

Patientsäkerhetsberättelse 2017
(2018 ON0019)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av patientsäkerhetsberättelse för 2017.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren under föregående år arbetat för att
identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även
redogöra för resultat som uppnåtts under föregående år.
Sedan slutet av 2015 har projektet ”Hälsofrämjande perspektiv i vardagen” pågått. Arbetet
inom projektet har bl a resulterat i en minskad nattfasta för boende på särskilt boende.
Grunden för god inkontinensvård är att kunna identifiera och förstå individens individuella
behov. TENA Identifi har, som stöd i arbetet för en god inkontinensvård, införts i samtliga
verksamheter inom äldreomsorgen under 2017.
Omsorgsnämndens egenkontroll omfattar bl a avvikelserapportering och -hantering,
punktprevalensmätningar av nattfasta, vårdrelaterade infektioner, trycksår och följsamheten
till basala hygienrutiner, uppföljning genom ”koll på läget” i kvalitetsregistret Senior Alert.
Via Svenska palliativregistret jämförs resultaten med tidigare resultat. Omsorgsnämndens
verksamheter har följt upp och analyserat rapporterade avvikelser i den egna verksamheten
vid varje vård- och omsorgsplaneringsmöte (var 4-6:e vecka) eller på verksamhetsmöten för
att minska risken för framtida vårdskador.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har granskat patientjournaler och återfört
granskningsresultaten till leg medarbetare tillsammans med förbättringsförslag.
Loggkontroller för att kunna identifiera eventuell otillåten åtkomst till verksamhetssystemet
har genomförts varje månad utan att något sådan avvikelse har hittats.
Revisorerna granskade hemsjukvården under 2016. Rapporten som innehöll en del frågor till
omsorgsnämnden presenterades 2017. Frågorna besvaras i denna Patientsäkerhetsberättelse.
Sjuksköterskeorganisationen gjorde inför sommarperioden en riskbedömning och upprättade
en handlingsplan pga befarad brist på sjuksköterskor.
Dialog med patient och närstående (när samtycke finns) sker kontinuerligt, dock saknas ofta
dokumentation av dessa dialoger. Patienten och dennes närstående deltar mer eller mindre
aktivt vid riskbedömningar och insättning av förebyggande åtgärder gällande fall, trycksår,
undernäring och munhälsa. Målet att den preventiva vårdprocessen ska vara säkerställd är
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uppnått.
Omsorgsnämndens utvecklingsmål att andelen undvikbara vårdskador ska minska med 10 %
har uppnåtts.
Andelen utförda åtgärder enligt rehab/träningsplaner ska öka. Målet är inte uppnått.
Utvecklingsmålet att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska vara 100 % har
inte uppnåtts.
Nattfastan är i medeltal 11 timmar och andelen patienter med en längre nattfasta än 11 timmar
har sjunkit. Målet att 100 % ska ha en nattfasta på max 11 timmar har inte uppnåtts, eftersom
63 % av de boende har en längre nattfasta.
Antalet trycksår har börjat minska vilket tyder på att det trycksårsförebyggande arbetet fått ny
fart.
Under 2017 har effekten av demensteamets långsiktiga arbete verkligen gett positiva avtryck i
verksamheterna. Antalet personer med tecken på BPSD i omsorgsnämndens verksamheter har
inte minskat, men intensiteten på symtomen och hur långvariga dessa blir har förbättrats.

Handlingar i ärendet



§4 ON Patientsäkerhetsberättelse 2017
Patientsäkerhetsberättelse 2017
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§6

Information 2018
(2018 ON0003)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information från pensionärsföreningarna
SPF Seniorerna
Föreningarna kommer hålla sig sysselsatta under våren med flertalet resor, besök på travet,
studiecirklar och kulturvandringar. Långaryd/Landeryd kommer anordna en vårfest och delta i
seniormässan.
PRO
Föreningarna arrangerar resor, bokcirklar, gymnastik och månadsmöten.
Förändrad klagomålshantering
Rådet informeras om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förändrat sin
klagomålshantering. Synpunkter och klagomål ska i första hand riktas mot vårdgivaren.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Information KPR mars
All Digital Week Guldkanten
Information om förändrad klagomålshantering IVO
Inbjudan anhörigriksdagen 2018
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§7

Övriga ärenden 2018
(2018 ON0004)

Beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av övriga ärenden.

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanen
Christer Danielsson lyfter att det saknas planer för äldre, boende och befolkningsutveckling i
översiktsplanen. Ordförande uppmanar rådets ledamöter och ersättare att lämna in synpunkter
innan den 28 april 2018.
Gratis kollektivtrafik för äldre
Kenneth Andersson undrar om rådets önskemål om gratis kollektivtrafik för seniorer
behandlats politiskt. Ordförande tar med sig frågan och informerar om att budgetprocessen ser
annorlunda ut 2018 på grund av att det är valår.
Helgöppet på dagcentralerna
Ordförande uppmanar föreningarna att hjälpa till att sprida information och besöka de
helgöppna dagcentralerna.
Fixartjänst
Rådet önskar att få en aktuell folder med information om fixartjänsten. Ordförande tar med
sig frågan.
Hyltenämnden
Pensionärsföreningarna önskar ha en dialog med Hyltenämnden. Ingegerd Torhall (L) tar med
sig frågan till Hyltenämnden.
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