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Plats och tid

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 14.00- 16:45

Närvarande

Ledamöter

Ersättare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Jarl Graf (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lehtipalo (PRO), §§ 6-9
Ingmar Martinsson (RPG)

Britt-Marie Sjöberg (C)
Bodil Hedin (S)
Agneta Linder (SPF)

Övriga deltagande

Alexandra Hel d, enhetschef resurs- och biståndsenheten, § 3
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att justera

Kent Svanström (PRO)

Justeringens
plats och tid
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Underskrifter
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KPR § l
Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KPR § 2
Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Kent Svanström (PRO) att till sammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 3
Resultat av "Enkät till dig som är engagerad inom Vård och Omsorgs
frivilligverksam het"
Alexandra Hel d enhetschef på resurs- och biståndsenheten presenterar kort sin
verksamhet. En enkät riktat till de frivilliga inom Vård och omsorg skickades ut
under 2012. Totalt 106 stycken enkäter skickades ut och 57 stycken svar kom in.
Ett syfte med enkäten var att undersöka vad frivilliga tycker om verksamheten och
hur den kan förändras och förbättras.
En träff med de frivilli ga är inplanerad för att presentera materialet och för att föra
en dialog med de frivilliga om verksamheten.
KPR§4
Redovisning av inkomna synpunkter till Hjo kommun 2012
Utredningssekreterare Amanda Andersson informerar om möjligheten att lämna
synpunkter på kommunens verksamhet genom Synpunkten och redogör i kOlihet
för inkomna synpunkter till Hj o kommun under 20 12. Under 20 12 ökade antalet
inkomna synpunkter vilket är en viktig del i förbättringsarbetet.
KPR § 5
Information om ansökan till föreningsbidrag
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att det fram till 3 1
mars är möjligt för föreningar och organisationer att söka föreningsbidrag från
Vård och omsorg. Ansökande föreningar och organisationer ska uppfylla kraven i
de allmänna bestämmelserna och verksamheten ska vara ett komplement till Vård
och omsorgs verksamhetsområde. Blanketten som ska fyllas i och skickas med i
ansökan finns på kommunens hemsida.
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KPR§ 6
Arsbokslut Vård och omsorg in kl. måluppföljning 2012
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om
verksamhetsberättelsen för 2012 samt informerar om viktiga händelser och
framtiden.
Prognosen vid delårsbokslutet i augusti 20 12 på 4,1 miljoner kronor förbättrades
under hösten med cirka l miljon kronor.
Viktiga händelser under 2012 var införandet av LOV, Sturebo, ny
ledningsorganisation, lokalförändringar och omvårdnadslyftet Inför framtiden
måste behovet av platser på särskilt boende ses över på grund av ett högt tryck på
korttidsavdelningen.

KPR§7
Kvalitetsredovisning 2012
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson redovisar kvalitetsberättelsen för
20 12. Verksamheterna ska systematiskt arbeta med kvalitet på respektive enhet,
dokumentera arbetet samt sammanställa och återrapportera det årligen.
Under 2012 har tio stycken Lex Sarah-rapporter inkommit och utretts. Två
ärenden har bedömts vara allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande. Dessa ärenden har skickats till Socialstyrelsen. Det ena
är avslutat av Socialstyrelsen som bedömt att Hj o kommun utrett saken i
tillräcklig omfattning och vidtagit nödvändiga åtgärder.
En uppföljning av personalens utbildningsnivå har gjorts vilket resulterat i att
utbildningsinsatser inom ramen för omvårdnadslyftet genomfötts i två omgångar.
Under 2012 inkom 23 stycken synpunkter till Vård och omsorg vilket är en
förbättring mot 2011 då sex stycken synpunkter inkom. I 18 fall har återkoppling
av ansvarig handläggare önskats.
Resultat från Socialstyrelsens nationella brukarenkät för hemtjänst och särskilt
boende samt resultat från brukarenkäten som genomförts inom hela LSS redovisas
i kvalitetsberättelsen.
Varje enhetschef har redovisat hur stor andel av brukarna som har en aktuell
genomförandeplan (72% ). Inför 20 13 är det är prioriterat förbättringsområde att
förbättra antalet brukare med genomförandeplan samt öka den enskildes
delaktighet vid framtagandet av planen.

KPR§ 8
En vård värd samverkan
Jarl Graf informerar om "En vård värd samverkan" som är ett upprop till
samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg. Bakom uppropet står SPF och PRO
till sammans med en rad yrkesförbund. Utgångspunkten är att den enskilde ska
erbjudas en vård och omsorg av god kvalitet. Förslaget består bland annat av åtta
punkter för en fungerande samverkan. Punkterna utgår från äldre personer med
stora och sammansatta behov och som behöver insatser från olika yrkesgrupper
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inom vård, omsorg och rehabilitering.
Ordförande i KPR Ewa Thorstensson och Vård och omsorgschef Jonas
Engelbrektsson kommer till nästa pensionärsråd att återkomma angående de åtta
punkterna och en di skussion kommer att hållas i rådet angående punkterna. Ä ven
MAS Birgit Bårring kommer att bjudas in att delta i diskussionen.
KPR § 9

Information från LPR
Jarl Graf ger aktuell information landstingets pensionärsråd (LPR).
KPR § 8

Information från BRA
Jarl Graf ger aktuell information och statistik från BRÅ.
KPR § 9

Övriga frågor
Nya representanter i KPR
Atm-Marie Larsson blir ordinarie representant i Pensionärsrådet för SPF efter
Gunnar Westman och Agneta Linder blir ny ersättare.

Tryggalinan
Agneta Linder undrar över kommunens inblandning i införandet av
servicetjänsten Tryggalinan samt över kostnaden för kommunen.
Ewa Thorstensson förklarar att kommunens roll kommer att bli att informera om
att servicetjänsten Tryggalinan finns tillgänglig i kommunens serviceutbud för
äldre. Kommunen kommer inte att ha några kostnader för tj änsten.

Läkemedelshantering
Jarl Graf lyfter frågan om varför Hjo kommun ligger näst sämst i Skaraborg
gällande läkemedelshantering för äldre. Frågan kommer att tas upp i
folkhälsorådet för att sedan återrapporteras till KPR.

Snöröjning
J ar! Graf påpekar att snöröjningen fungerat bristfålligt och att det vid fl era
uppfatier legat snövallar. Jarl Graf undrar vilka krav kommunen ställer på
leverantörerna. Lars Glad kollar upp detta till nästa sammanträde.
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Rondenbussen
Ingen dialog mellan regionen och berörda kommuner har förts när det gäller
nedläggningen av Ronden. Kollektivtrafikkontoret i Tibro kommer att ta kontakt
med regionen angående denna fråga.
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