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Pensionärsrådet
Pb.ts och tid

Öringen, stadshuset, kl. 14.00- 16.00

Närvarande

Ledamöter och ersättare

Eva Thorstensson (M), ordförande
Jörgen Fransson (S)
Jarl Graaf (SPF)
Ann-Marie Larsson (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)
Agneta Linder (SPF)
Maj-Britt Axen, (PRO)
Catrin Hulmnarker, (M)
Pernilla Lundmark, enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Fixar-Malte Ulrika Eriksson

Övriga dellllgande

Annica Carter, verksamhetsutvecklare

Maj-Britt Axen (PRO)

Utses :att justen.

Justeringens plats och tid
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KPR § 29

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen.

KPR § 30

Val av protokolljusterare
Maj-Britt Axen (PRO) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 31

Uppföljning av tjänsten Fixar-Malte
Pernilla Lund mark, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten och Ulrika Eriksson som är kommunens
Fixar-Malte besökte rådet och inform erade om vilken typ av servicetjänster som utförs av Fixar-Malte.
Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som
inte utgör personlig omvårdnad. Ett informationsblad delades ut. Informationen finns också att tillgå på
kommunens hemsida.
KPR § 32

Verksamhetsuppföljning och nuläge inom Vård och Omsorg
Verksamhetsutvecldare Annica Carter informerade om läget inom Vård och Omsorg för
tillfället. Ett par personer väntar för tillfället på särskilt boende, men det är inge n lång kö och
har inte he ll er varit under he la hösten. Ingen har väntat mer än tre månader, vilket är den
lagstadgade tidsrymden inom vilken kommunen måste kunna verkställa beslut om särski lt
boende.
Det ekonomiska läget är något bättre än förväntat. Innan sommaren rapporterade Vård och
Omsorg ett prognosticerat budgetunderskott om ca 3,5 mnkr. Den senaste prognosen visar
dock att underskottet kommer att bli ca 2,2 mnkr.
En ny vård- och omsorgschef har anställts som ska efterträda Eva Ulfenborg. Hon heter
Margareta Fransson och är för närvarande chef på IVO. Margareta börjar sin tjänst den 22
januari.
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KPR § 33

Förslag till ny avgiftstaxa för Vård och Omsorg
Verksamhetsutvecl<lare Annica Carter informerade om de huvudsakliga förändringarna i den
nya avgiftstaxan som är på väg upp för beredning i januari 20 18. Pensionärsorganisationerna
har fått ut taxan fö r påseende oc h har nu möjlighet att inkomma med synpunkter. SPF
önskade få till protokollet att man anser att den föreslagna taxan för fjärrtillsyn (51 O kr/mån)
är för hög och borde kunna sänkas till samma nivå som taxan för trygghetslarm (323 kr/mån) .
När förvaltningen överlämnar förslaget till avgiftstaxa så kommer man att ta hänsyn till denna
synpunkt.
KPR § 34

Upphandling av kyld mat
Annica Carter, verksamhetsutvecklare inom Vård och omsorg, berättade att Vård och omsorg
nu fått besked från Upphandlingsenheten om vem som vunnit upphandlingen av kyld mat. Hjo
kommun deltar i en gemensam upphandling av kyld mat tillsammans med Tibro och Töreboda.
Som en del i upphandlingen har Pensionärsorganisationerna bjudits in t ill Tibro för att
provsmaka maten från o lika leverantörer. Därefter har betygen på mat sammanvägts med
priset på maten och ett beslut har fattas om lämp lig leverantör. Det blev Food Company från
Lidköping som fr o m februari 2018 kommer att leverera kyld mat till de kunder som valt
detta alternativ.
KPR § 35

Synpunkter på kommunens nya hemsida
Mot bakgrund av att kommunen utarbetat en ny hemsida på www.hjo.se så gavs rådets
organisationer möjligheter att inkomma med synpunkter och förbättringsförslag avseende
innehåll, utseende och tillgänglighet. Inga synpunkter fanns i dagsläget.
KPR § 36

Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
2017?
Annica Carter, verksam hetsutvecl<lare inom Vård och omsorg, berättade att resultatet av
årets brukarundersökn ing i hemvårde n och äldreboend e nu finns att tillgå på kommunens
hemsida. Resultatet visar att både hemtjänsttagare och de som bor i äldreboende är överlag
nöjda med kommunens insatser och betyget har ökat från år til l år. Vård och Omsorg arbetar
nu med att analysera resu ltatet och hitta förbättringsförslag för framtid en.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (5)

2017-12-07

Pensionärsrådet
KPR § 37

Reviderad värdighetsgaranti för Vård och Omsorg
En av värdighetsgarantierna för särskilt boende garanterar två husmöten per år. Det har varit
svårt i praktiken att få till två husmöten och därutöver en anhörigträff, och ofta är det samma
personer som deltar på båda träffarna och samma ämnen som tas upp för diskussion.
Enhetscheferna för äldreboendena vil l därför förtydliga att man ska fortsätta ha två träffar per
år, men att bara ett av mötena är ett uttalat boendemöte och det andra är en anhörigträff, där
också de boende kan delta om de önskar. Så nu är värdighetsgarantin ändrad till fö ljande text:

Vi garanterar att våra äldreboenden arrangerar en anhörigträff per år och ett boendemöte per år får
de boende på avdelningen, så att du som bor i äldreboende eller din fåretrödare får möjlighet att vara
med och påverka ditt boende.
KPR § 38

Rapport från regionens utökade pensionärsråd
Jarl Graf, SPF och Doris Lehtipalo, PRO, informerade rådet om vad som framkom på
regionens utökade pensionärsråd i Mariestad den 5 dec. Temat för dagen var bl a
benskörhetifallförebyggande arbete och munhälsa. Bilder från mötet kommer att mejlas till
rådets sekreterare för vidarebefordran till organisationerna. Protokoll finns att tillgå på
regionens hemsida http://www.vgregion.se/politik/protokol l-och-handlingar/
KPR § 39

Halkbroddar till seniorer
SPF och PRO tog upp frågan om sponsring av halkbroddar till kommunens pensionärer.
Rådets ordförande och kommunstyrelsens ordförande är tveksamma till att prioritera en
sådan ekonomisk satsning. De ser hellre att kommunen fokuserar på att förebygga fall i
hemmet, eftersom det är där de flesta fall sker. Inför mötet har förva ltningen tagit fram ett
underlag i frågan kring halkbroddar och detta kommer att skickas ut til l
pensionärsorganisationerna. Til l nästa KPR kallas representanter från förvaltningen in för att
berätta mer om hur man arbetar med fallprevention.

KPR § 40

Information från BRÅ, Brottsförebyggande rådet
Jarl Graaf (SPF) redogjorde för vad som framkommit på det senaste BRÅ-mötet.
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KPR

§ 41

Övriga frågor
Förslag på sammanträdestider 20 18:
T orsdagen den l 5 mars

T orsdagen den 14 juni
Torsdagen den 13 september
Torsdagen den 13 december
Pensionärsrådets sam manträden börjar 1<1.14:00.
Beredning inför pensionärsrådet äger rum tisdag veckan innan mötet kl 15 i Stadshuset.
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