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stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 14.00-16 :05

Närvarande

Ledamöter

Ersällare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Jarl Graf (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lebtipalo (PRO)

Britt-Marie Sj öberg (C)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Sören Hultman (RPG)

Övriga dellagande

Cm·oline Falkander, enhetschefVilla Rosell, § 25
Birgit Bårring, med icinskt ansvarig sj uksköterska (MAS), § 26
Jonas Engelbrektsson, vård och om so rgschef~ §§ 26-29
Calle Eliasson, chef samhällsbyggnad, § 30
Annica Cm·ter, utredningssekreterare, § 32
Amanda Andersson, utredningssekr eterare

Utses att justera

Do ri s Lehtipalo (PRO)

Justeringens
plals och lid
Underskrifler
Paragrafer

Sekrelerare
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Pensionärsrådet
KPR § 23

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KPR § 24

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Doris Lehtipalo (PRO) att tillsammans med
ordförandenjustera dagens protokoll.
KPR § 25

P resentation av ny enhetschef
Careline Falkander, enhetschef på Villa Rosell, presenterar sig för
pensionärsrådet
KPR § 26

Läkem edelsgenomgång och avvikelser inom Vård och omsorg
Medicinska ansvarig sjuksköterska (MAS) Birgit Bårring informerar om arbetet
för ökad säkerhet i läkemedelshanteringen. Avvikelsehantering syftar till att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud , faststä lla
och åtgärda orsakerna samt fö lj a upp vidtagna åtgärders effekt. Under perioden
januari- augusti 20 11 registrerades totalt 144 stycken läkemedelsavvikelser.
Under samma period 2012 registrerades totalt 273 stycken läkemedelsavvikelser.
De vanligaste orsakerna är utebliven dos (60 %) och felde lad dosett (13 %).
Lars Glad kommer vid Folkhälsorådets nästa sammanträde 2012-12-06 att
aktualiserar diskussionen som förts i KPR angående läkemedel.
KPR § 27

Kommun ens arbete med statens satsning kring "de mest sjuka
äldre"
Vård och omsorgschef Jonas E ngelbrektsson informerar om statens satsning på att
förbättra vård och omsorg vad gäller de mest sjuka äldre. En överrenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tecknades under 201 1
för perioden 2012-2014 och innebär ökat engagemang och breddning av
utvecklingsarbetet. Syftet med överrenskommelsen är att stäJka och uppmuntra
samverkan mellan kommuner och landsti ng genom ekonomiska incitament.
Prestationsersättningen kommer att utgå med 860 miljoner kronor och riktas mot
tre huvudområden: kvalitetsregister, läkemedel till äldre och undvikbar slutenvård
till äldre. Målet är att effektivisera användningen av resurser så att vård och
omsorg i högre grad utgår från målgruppens behov.
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KPR § 28

Anställningsstopp inom Vård och omsorg
Jonas Engelbrektsson informerar om det verksamhetsövergripande
anställ ningsstoppet som gäller inom Vård och omsorg fr.o .m. 24 augusti.
Ekonomiska uppfö ljningar visar att Vård och omsorg under 2012 räknar med ett
underskott på cirka fyra milj oner kronor. Anställningsstoppet är en åtgärd för att
hål la kostnaderna nere. Trots anställningsstoppet tar förvaltningen in vikarier och
söker fast personal när så krävs men en särskild anställningsprövning görs vid
va1je til lfålle. Ansvari g chef gör en bedömning av situationen på enheten och
måste ta hänsyn till både brukarnas behov och personalens arbetsmiljö. Att
fortsätta ge invånarna vård och omsorg av god kvalitet är kommunens uppdrag
och fokus.

KPR § 29

Delårsbokslut Vård och omsorg
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar kort om underskottet
inom Vård och omsorg.

KPR § 30

Information: Pedagogien
Ca lle E liasson, chef samhäll sbyggnad , info rmerar om uppstarten med etapp la
och 1b av kulturkvarteret Pedagogien. Ett renoveringsarbete av taket på
Samskolan har under oktober påbörjats och inget av det byggarbete som sker
kom mer att påverka detaljplanen.
Id en med kulturkvarteret bygger på en helhetssyn där ambitionen är att skapa en
helhet av de aktiviteter som finns i området idag (bio, bibliotek, teater etc.) och
nya verksamheter som turistinformation, fritidsgård, fasta och tillfålliga
utställningar.

KPR § 31

Information från BRA
Jarl Graf ger aktuell information och statistik från BRÅ.

KPR § 32

Övriga frågor
Utredningssekreterare A1mica Carter informerar om att kommunen är i behov
av ti guranter vid kommande POSOM-övning 2012-1 0-1 6. Målet med
övningen är dels att utveckla rutiner för samordning av psykosociala åtgärder
genom att använda resurser mellan POSOM och försvarsmakten. Dels att
uppnå en förmåga att stödja anhöriga till försvarsmaktsanställda i samverkan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

Sammanträdesda tum

2012-10-11
Pensionärsrådet

med försvarsmakten samt att få kunskap om gränsdragning mellan kommunal
krisledning och fö rsvarsmaktens ledning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

