MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-02

Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 15:00-16:40

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Svetlana Svensson (V), Kerstin Alexén (SD),
Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydöbruk), Kenneth Andersson (PRO Torup), Ebba
Antonsson (SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd), Sol-Britt Persson (PRO
Hyltebruk), Christer Danielsson (SPF Seniorerna Unnaryd-Jälluntofta), Eivor
Ljunggren (SPF Seniorerna Drängsered) ersätter Desirée Hultberg

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Johansen (S)
Solweig Pantzar (PRO Torup)
Irene Persson (PRO Hyltebruk)

Övriga närvarande

Berit Winbladh (omsorgschef)
Sara Lall (nämndsekreterare)
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) §§17-20
Lena Borg (enhetschef)
Annika Stenbäck (enhetschef)

Utses att justera

Christer Danielsson (SPFS UJ)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§17-21

Sekreterare

.................................................
Sara Lall

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Christer Danielsson (SPFS UJ)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet
2019-10-02

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift
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ÄRENDELISTA
§17

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§18

Protokoll från föregående möte

§19

Information 2019

§20

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut

§21

Övriga ärenden 2019
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Kommunala Pensionärsrådet
§17

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2019 ON0015)
Beslut

Kommunala pensionärsrådet godkänner ärendelistan och väljer Christer Danielsson (SPFS
UJ) att tillsammans med ordföranden Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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§18

Protokoll från föregående möte
(2019 ON0012)
Beslut

Kommunala pensionärsrådet har inga synpunker på protokoll från föregående möte och lägger
det till handlingarna.
Handlingar i ärendet



Protokoll KPR 2019-05-22 justerat
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§19

Information 2019
(2019 ON0003)
Beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Ny samordningsenhet och rätten till heltid
Information om den nya samordningsenheten och projektet rätten till heltid.
Information från pensionärsföreningarna
Pensionärsföreningarna informerar om vad som är på gång inom föreningarna.
SPF Seniorerna
SPF Unnaryd firar 50-års jubileum 4/10 och SPF fyller 80 år som förbund.
10/10 genomförs undersökning på vårdcentralen i Hylte inom områden som tillgänglighet och
kunskap om äldres behov och besvär. Undersökningarna görs i hela Halland av Spf- och
PRO-föreningarna i Hallands län. Återkoppling till KPR om resultatet är önskvärt.
18/10 Regionala Pensionärsrådet inbjuder till TEMADAG "Bästa livsplatsen efter 65" på
Katrinebergs folkhögskola. Inbjudan har redan distribuerats ut till ledamöterna då
anmälningstiden gick ut 22 sept.
Christer Danielsson informerar om att man i Halmstad gjort en utredning om att bygga
plusbostäder.
Man har varit på olika resor och det är även inplanerade resor framöver.
PRO
Olika resor och aktiviteter har ägt rum och det finns även nya inplanerade.
Gymnastiken har börjat i Torup.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Information KPR oktober 2019
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§20

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut
(2019 ON0001)
Beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Ekonomisk analys
Helårsprognos grundas på utfall till och med juli månad 2019, 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 och externa placeringar, en positiv avvikelse mot budget om ca
1 018 tkr. Prognosen inkluderar kompensation för löneökning som exklusive löneökning för
timvikarier och Vårdförbundet är 1 759 tkr. Om personlig assistans och externa placeringar
inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 958 tkr. Externa placeringar
visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 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 798 tkr. Personalsituationen blir
alltmer ansträngd. Jmf med samma period 2018 har t ex behov av extraförstärkning nattetid
ökat med ca 74 % i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets
slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende
LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Intäkter för omsorgsavgifter prognostiseras en
positiv avvikelse om ca 300 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 335 tkr exklusive personlig assistans
och externa placeringar. Personlig assistans prognostiserar en positiv avvikelse om ca 2 834
tkr och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 4 464 tkr.
På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under några år gjort snävare
bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I avvaktan på beslut i ärenden där
omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har Hylte kommun beviljat
personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten
och beslut från Försäkringskassan, kommer Försäkringskassan att utbetala retroaktiv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7 / 10

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-02

sid 8

Kommunala Pensionärsrådet
ersättning till Hylte kommun om ca 4 000 tkr.
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 Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 241 tkr.
Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.
Kontorsövergripande
Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 240 tkr. Avvikelsen beror
bland annat på vakanta tjänster.
Investeringsredovisning tkr
Basbudget Tilläggsbudge Resultatbalanserin Budget Prognos
Prognosavvikelse
2019
t
g
2019 2019
Investeringsprojek
t
Raminvestering ON 400

- 475

- 75

-107

32

Summa

- 475

- 75

-107

32

400

Kurser och konferenser
Utfall jan - aug
2019

Utfall jan - aug
2018

Kurs och konferens

218

400

Extern representation

3

0

Intern representation

30

31

Summa Kurs och konferens samt
Representation

251

431

Konto uppföljning tkr
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Handlingar i ärendet




Delårsbokslut prognos ON 2019
§60 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut

Protokollsanteckning

Christer Danielsson (SPFS UJ) påpekar att det är en felskrivning i redovisningen av
Grunduppdraget. KF19: Personkontinuiteten har minskat. (i detta fall med 25%)
Christer framför en önskan om att det i kommande ekonomiska redovisningar klarare ska
anges huruvida domslut angående ekonomiska ersättningar ingår eller ej i den summerade
redovisningen.
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§21

Övriga ärenden 2019
(2019 ON0004)
Pensionärsföreningarna ställer frågan om omsorgsnämnden har fått pengar för att förebygga
ensamhet hos äldre?
Lena Borg svarar att det var ett statsbidrag som frivilliga organisationer och föreningar kunde
ansöka om.
------------------------------------------------------------------------Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydöbruk) påpekar att det är problem med wifi på vissa ställen
på Sjölunda. Ordförande håller med och ska föra vidare informationen.
------------------------------------------------------------------------Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydöbruk) meddelar att det finns starkt önskemål hos
hemtjänsttagare att personal som kommer ska bära namnbricka.
Berit Winbladh svarar att alla medarbetare har ett legitimationskort, men att det är liten text.
-------------------------------------------------------------------------Pensionärsföreningarna påpekar att det är viktigt med brandvarnare och att man borde titta
över om det finns brandvarnare på ordinära boenden och även när man gör besök hos 79åringarna.
Lena Borg tar med sig synpunkterna.
---------------------------------------------------------------------------
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