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Pensionärsrådet
P!ats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00- 16.00

Nirvannde

Ledamöter och ersättare

Lars Glad (M), ordförande
Jörgen Fransson (S)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Kent Svanström (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)
Agneta Linder (SPF)
Maj-Britt Axen, (PRO)
Kerstin Eriksson, enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten

Ö vriga dclugandc

Karin Yngve, demenssamordnare
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef
Svante Andren, samhällsbyggnadschef

uuesattjunen

Ingemar Martinsson (RPG)

juneringcns plau och tid
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KPR §lO

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen.
KPR §Il

Val av protokolljusterare
Ingemar Martinsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 12

God demensomsorg i Hjo kommun, riktlinjer
Karin Yngve, kommunens demenssamordnare, informerade rådet om de nya riktlinjerna "God
demensomsorg i Hjo kommun". Syftet med dem är att fungera som vägledning för Hjo
kommuns framtida utveckling av omvårdnaden för personer med demenssjukdom och stödet
till deras anhöriga. Riktlinjerna kommer t ex att vara styrande för utbyggnaden av
demenscentrumet på Sigghusberg.
Riktlinjerna utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom.
KPR § 13

Presentation av ny enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten och kort info om
Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Tina Eriksson, som är ny enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten, presenterade sig för
rådet och passade på att dela ut en broschyr om sin enhet och den verksamhet som hon
ansvarar för.
Tina gav också en kort information om Nationell Patientöversikt (NPÖ). NPÖ ger
kommunens legitimerade personal möjlighet att läsa viktig patientinformation i andra
vårdgivares journalsystem. Det kan vara information om diagnoser, provresultat, ordinerad
behandling och planerad vård.
Detta bygger på att du som patient har lämnat samtycke. Syftet är att öka patientsäkerhet,
vårdkvalitet och ditt inflytande. Det ger också vården möjlighet att minska dubbelarbete och
innebär att patienter kan erbjudas hjälp snabbare.
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KPR § 14

Förändringar inom kyld mat
Sedan februari 2017 har Vård och Omsorg haft avta l med Romy Foods om att leverera kyld
mat som ett alternativ inom matdistribution. Företaget har sedan flera år haft ett fungerande
samarbete med Tibro kommun. l apri l 2017 meddelade dock företaget att de ska avsluta hela
sin produktion av kyld mat. Fr o m 1 maj får därför både Tibro och Hjo sin kylda mat från
Fazer.
Kva liteten på Fazers tjänster är hög och maten tillagas från grunden i Kävlinge. Företaget får
goda vitsord från nuvarande kunder och förändringen kommer med största sannolikhet leda
till en kvalitetshöjning både för våra kunder och för Vård och Omsorg som administrerar den
kylda maten. Priset för kund förändras inte under 2017.
KPR § 15

Beslut om fören ingsbidrag 2017
Eva Ulfenborg informerade om att beslut om föreningsbidrag för 20 17 är fattat och föreningar
som beviljats föreningsbidrag har fått meddelande om detta hemsänt.
KPR § 16

Revidering av avgiftstaxa
Eva Ulfenborg informerade om att bestämmelserna om högkostnadsskyddet har ändrats och
därför behöver Hjo kommuns avgiftstaxa revideras.
Högkostnadsskyddet innebär att den högsta avgiften som kommunen har rätt att ta ut av den
enskilde för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälsooch sjukvård. 20 17 motsvarar den högsta avgiften 20 13 kr per månad.
Detta är bara en mindre revidering av taxan för att följa beloppen i det statliga
högkostnadsskyddet, men till hösten planerar förvaltningen att göra en större översyn av
avgiftstaxan och är endet kommer förmodligen upp på rådet igen den 2 1 september.
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KPR § 17

På gång inom äldreomsorgen
Eva Ulfenborg informerade om aktuella ämnen inom äldreomsorgsområdet.
•

Nu gällande samarbetsavtal kring försörjning av hjälpmedel gäller fram til l 30
september 20 17 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen. Ett förslag till nytt treårigt samarbetsavtal har utarbetats och
kommunstyrelsen har gett förvaltn ingen i uppdrag att teckna avtalet.

•

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som
föreslås att ersätta nuvarande betalningsansvarslag l januari 20 18 (Prop. 2016/ 17: l 06).
Syftet med lagförslaget är att övergången från slutenvård till öppenvård ska vara trygg
och säker. Kommunerna i Västra Götaland och VGR arbetar just nu med gemensamma
riktlinjer för att säkra samverkan vid utskrivning från slutenvård.
Ekonomiskt läge inom äldreomsorgen. Planeringsförutsättningarna för nästa års
budget tas upp för beslut i Kommunfullmäktige i juni. Enligt gällande förslag får Vård
och Omsorg ett tillskott med ca 3,6 miljoner kronor varav Hemvården får ett tillskott
om 2,5 miljoner kronor för att förbättra sina förutsättningar att komma i balans med
budget. Det ekonomiska läget är dock en utmaning inom Vård och Omso rg de
kommande åren. Behoven ökar, både inom äldreomsorg och inom psykisk
funktionsnedsättn ing. Samtidigt ställs högre krav vad gäller digitalisering, kvalitet
nattetid och rätt till heltid för omvårdnadspersonaL

•

•

Bemanning och kompetensförsörjning. Bemanningen för sommaren ser för
närvarande ganska bra ut. Vissa enheter saknar fortfarande vikarier men för de flesta enheter
är bemanningen klar. Det är dock väldigt sårbart då vi inte har något överskott med vikarier,
om vikarier t ex skulle tacka nej till jobb i sista minuten eller om vi får personal som blir sjuka.
De åtgärder som kommunen vidtagit för sommaren, t ex extra ersättn ing om man jobbar hela
sommaren, har bidragit till att fler personer sökt jobb i Hjo kommun i sommar.

KPR § 18

Presentation av ny verksamhetschef Samhällsbygnadsenheten
Svante Andren, ny samhällsbyggnadschef, presenterade sig för rådet.
Pensionärsorganisationerna passade på att överlämna önskemål kring
- Asfaltering av vissa gator
- Handikapparkering vid Rödingen och ICA
- Trygghetsvandring under 2017.
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KPR § 19

Reglerna för Västtrafiks seniorkort-uppföljning av tidigare frågeställning
Pensionärsorganisationerna har tidigare lämnat önskemål om att reglerna för seniorkortet ska
förändras så att det möjliggör för resor från Hjo till Skövde. Idag är det bara möj ligt för
seniorer att resa gratis inom kommungränsen och det vore önskvärt att kunna ta sig till en
närl iggande tätort med kortet.
Önskemålet har överlämnats till Kollektivtrafiknämnden som haft uppe frågan för diskussion.
De meddelar att det finns inga möjligheter att ändra reglerna i nuvarande avtal då principerna
för färdbevis är tydligt fastställda och gäller lika för hela regionen.
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