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Pensionärsrådet
Plats och tid

stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. l 0.00- 13:00

Närvarande

Ledamöter

Ersättare

Ewa F Thorstensson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Catrin Hutmarker (M) §§ l 0-13
Jarl Graf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Doris Lehtipalo (PRO)

Jörgen Fransson (S)
Agneta Linder (SPF)
Sören Hultman (RPG)

Övriga deltagande

Hanne!e Ni kula Raneryd, enhetschef hemvården, § 13
Kerstin Lundgren, enhetschef hemvården, § 13
Birgit Bårring, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), §§ 13-15
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att justera

Jarl Graf (SPF)

Justeringens
plats och tid

stadshuset, 2013-06- 1.7
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Underskrifter

""""'"' Amanda Andey~
Ordförande

Justerare

Paragrafer
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Pensionärsrådet
KPR § 10

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KPR § 11

Val av protokollsjusterare
Pensionärsrådet beslutar att utse Jarl Graf (SPF) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
KPR § 12

PFÖ 2014
Kommunalråd Catrin HuJmarker informerar om planeringsförutsättningar (PFÖ)
inför de kommande åren. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk
hushållning och i budgeten ska anges mål och riktlinj er för verksamheten som är
av betydelse för detta krav. I kommunens riktlinjer för budgetarbete fastställs
ekonomiska ramar och mål för verksamheten i juni (PFÖ-dokument).
Planeringsförutsättningarna bygger på utgångsläget för Hjo kommun våren 2013
och hur fördelningen av pengar kommer att ske under 2014-20 16. Utgångs läget
för Hjo kommun är att fördela 11,8 mkr.
PFÖ-dokumentet kommer att skickas ut till alla ordförandena i KPR.
KPR § 13

Den nya hemtjänsten
Hannele N ikula Raneryd och Kerstin Lundgren, enhetschefer för hemvården
informerar om den nya hemvården som är igång sedan den 7 maj i år. Uppdraget
har varit att anpassa hemvården ti lllagen om valfrihetssystem (LOV) och innebär
att cirka 65 %av den schemalagda tiden ska spenderas hos brukarna istället för 45
% som tidigare. Den utökade tiden hos brukarna beror på bättre planering och att
restiden mellan brukare planeras i ett datasystem. En nyhet är att det finns en
person på plats på kontoret som arbetar administrativt mellan klockan 07:00- 15:00
som kan informera övrig personal om något händer ute i verksamheten och som
anhöriga kan kontakta vid behov.
En tanke med den nya hemvården är att det ska vara tydligare vad som ska göras
och hur lång tid det ska ta. En förhoppning från enhetscheferna är att de nya
rutinerna inom hemvården snart kommer att falla på plats och fungera.
Under de kommande veckorna kommer semestervikarier att läras upp och dessa
tillsammans med de fasta vikarierna har uttryckt en trygghet för det nya systemet.
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Inför sommaren kommer ett informationsbrev att skickas ut till alla som får
hemvård. Hannele och Kerstin uppmanar organisationerna att ta kontakt med dem
vid frågor och fu nderingar.
KPR § 14

En vård värd samverkan
"En vård värd samverkan" är ett upprop till samverkan mellan äldrevård och
äldreomsorg. Bakom uppropet står SPF och PRO tillsammans 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 inom vård,
omsorg och rehabilitering.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Birgit Bårring har läst igenom
punkterna och menar att mycket av det som föreslås finns med i den satsning på
de mest sj uka äldre som kommunen arbetar med. Vissa av punkterna rör dock
verksamheter som ligger utanför kommunens ansvar.
Frågan om "En vård värd samverkan" är väckt i landstingets pensionärsråd (LPR)
och i regionala pensionärsrådet (RPR).
KPR § 15

Läkemedelsgenomgångar
Ordförande Ewa F Thorstensson återkopplar från folkhälsorådet senaste möte där
frågan kring läkemedel tagit upp efter en diskussion i KPR. Vårdcentralerna gör
mer än det som rapporteras in och visas i statistiken men det går att förbättra
arbetet. Birgit Bårring kommer att arbeta vidare med frågan gällande
läkemedelsgenomgångar och delta vid nästa KPR för att diskutera vidare.

KPR § 16

Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2013
Ordförande Ewa F Thorstensson redovisar för utbetalning till föreningar och
organisationer med anknytning till vård och omsorg för 20 13. Nio stycken
föreningar beviljades föreningsbidrag och totalt delas 20 000 kronor ut.
KPR § 17

Information från LPR och BRA
Jarl Graf ger aktuell information från landstingets pensionärsråd (LPR) samt
aktuell information och statistik från BRÅ.
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KPR § 18

Övriga frågor
Ewa önskar trevlig sommar och informerar om att nästa sammanträde med rådet
är 10 oktober kl. 14:00
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