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§1
Val av justerare
Laila Göransson utses att justera dagens protokoll.
§2
Dag för justering
Tidpunkt för justering bestämdes till torsdagen den 2 februari kl. 10.00 i
Kontaktcenter.
§3
Godkännande av dagordning
Följande frågor anmäldes till punkt 10 § 110, Övrigt.
- Utvärdering tekniska hjälpmedel
- Utvärdering pensionärernas dag
- Surfplatta
- Halkskydd
- Samarbete med region Kronoberg
- Räddningstjänsten
- Evelid
§4
Föregående protokoll
Rättelse. I § 94 står Information ifrån ledamot: Roland ingår i Håll Dig På
Benen-gruppen. Fixar-Roland ingår inte i gruppen utan anlitas vid behov.
Önskemål från rådet att protokollet ska skickas i PDF-format till samtliga
ledamöter. Enligt rådets reglemente ska också samtliga pensionärsföreningar i
kommunen få protokollet.

§5
Inkomna skrivelser
Två skrivelser har inkommit, men efter att kallelse och dagordning skickats ut.
Ordförande poängterar att skrivelser måste inkomma i god tid innan mötet för att
kunna beredas.
Den ena inkomna skrivelsen, om Evelid, tas upp under övrigt.
Den andra om utbildningsdag återkommer vid nästa sammanträde.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande

4(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Växjö kommunala pensionärsråd
2017-01-30

§6
Information om Årsrapport för omsorgsnämnden för 2016
Anders Allard, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, informerar om
årsrapporten.
Årsrapporten tas av Omsorgsnämnden vid sammanträdet 8 februari.
Verksamhetsplanen ger ramen för vad som ska åstadkommas under året.
Siktet är inställt på största möjliga nöjdhet, självständighet och
säkerhet för omsorgstagarna till given ekonomi och hållbart
medarbetarengagemang.
I årsrapporten redovisas bl a hur väl verksamheten har nått verksamhetsplanens
mål inom olika områden.

Mål
Omsorgstagarna ska
uppleva öppenhet och
delaktighet i insatserna

Nyckeltal
Andel som upplever att
åsikter och önskemål tas
till vara

Andel som vet vart man
vänder sig med synpunkter

Andel som upplever
delaktighet

Fossila koldioxidutsläpp ska
minska (365 ton)
Omsorgstagarna ska vara
nöjda med sina stöd-, vårdoch omsorgsinsatser

Justerandes
Signatur

Central mätning för
koldioxidutsläpp
Andel omsorgstagare som
är nöjda med sina insatser

Utdragsbestyrkande

Resultat
Totalt äldreomsorg
85 %
Offentliga utförare
85 %
Privata utförare
84%
Totalt äldreomsorg
53 %
Offentliga utförare
54 %
Privata utförare
53%
Totalt äldreomsorg
91 %
Offentliga utförare
89 %
Privata utförare
96 %
414 ton
Totalt äldreomsorg
88 %
Offentliga utförare
88 %
Privata utförare
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Varje omsorgstagare ska
under en tvåveckorsperiod
möta max elva olika
baspersonal som utför
insatser under dag, kväll och
helg
Omsorgstagarna ska ha en
aktuell genomförandeplan
och vara delaktiga vid
upprättande av planen

Antal baspersonal per
omsorgstagare

Minst 80 % av
omsorgstagarna ska uppleva
att måltiderna är en trevlig
stund

Andel omsorgstagare som
upplever att måltiden är en
trevlig stund

Säker vård och omsorgs ska
ges till omsorgstagarna

Andel registrerade i Senior
Alert med bedömd risk
och registrerad åtgärd vad
gäller:
Fall
Trycksår
Undernäring
Följsamhet till
vårdhygieniska riktlinjer
genom PPM vårdhygien
Andel omsorgstagare
äldreomsorgs med
nattfasta under 11 timmar
Andel utförda
rehabinsatser
Andel omsorgstagare som
är nöjda med möjligheten
att komma utomhus

Omsorgstagarna är nöjda
med aktiviteter och
möjligheten att komma ut.

Justerandes
Signatur

Andel omsorgstagare med
aktuell genomförandeplan

Utdragsbestyrkande

88 %
Totalt äldreomsorg
11,3
Offentliga utförare
11,8
Privata utförare
9,1
Totalt äldreomsorg
84 %
Offentliga utförare
82 %
Privata utförare
95%
Totalt äldreomsorg
66 %
Offentliga utförare
64 %
Privata utförare
73 %

70 %
71 %
76 %
71 %

75 %

68 %
Totalt äldreomsorg
64 %
Offentliga utförare
63 %
Privata utförare
67 %
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Andel omsorgstagare som
är nöjda med sina
aktiviteter

Andel omsorgstagare som
är nöjda med
utomhusmiljön

Den totala sjukfrånvaron
ska vara högst 22
sjukdagar/snittanställd

Antal sjukdagar per
snittanställd

Totalt äldreomsorg
64 %
Offentliga utförare
63 %
Privata utförare
68 %
Totalt äldreomsorg
71 %
Offentliga utförare
70 %
Privata utförare
74 %
26

Pågående och avslutade processer
- Omsorgsnämnden har under 2016 sett ett alltmer ansträngt
rekryteringsläge inom i stort sätt alla yrkesgrupper. Marknadsföring mot
grund- och gymnasieskolor är en åtgärd som väntas bära frukt på lång
sikt.
-

Den dagliga verksamheten Tufvan blev utsedd av kommunfullmäktige till
årets arbetsplats inom Växjö kommunkoncern.

-

Andelen som väljer privat utförare av hemtjänst fortsätter att öka.
Omsorgsnämnden har beslutat att Sörgården och Evelid återgår till
kommunal drift när avtalen löper ut medan Åbovägen och Norrelid
kommer ut till försäljning under 2017 för att därefter bedrivas enligt LOV.
En ny ansökan inom ramen för LOV i särskilt boende, vid kvarteret
Skärvet, är under behandling.

-

Balansen mellan behovet av och tillgången till bostäder med särskild
service för personer med funktionsnedsättningar är fortfarande
förhållandevis god. För målgruppen personer med psykiska

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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funktionsnedsättningar är dock tillgången på bostäder med särskild
service inte tillräcklig.
-

Inom äldreomsorgen är behov och utbud i balans. Hovslund avvecklas
och blir bl.a. seniorboende. I ett läge med flera nya intressenter och en
relativt stillastående behovsnivå finns en risk för överutbud av särskilda
bostäder med spridda, tomma och kostsamma platser som följd.

-

Statliga prestationsmedel har möjliggjort satsningar på bland annat
utbildningar och ökad kompetens inom områden som rehabilitering,
aktiviteter och social dokumentation.

-

I budget 2016 låg ett uppdrag att överföra socialpsykiatrin till nämnden
för arbete och välfärd. Utredning och därefter genomförande av
förändringarna har krävt mycket tid från båda nämnderna och många
funktioner har varit inblandade.

-

Anhörigträffar har anordnats av både offentliga och privata utförare.

-

Myndighetsavdelningen har under året gjort över 1500 uppföljningar i
hemtjänst. En enkät visar att insatserna i 86 % av fallen genomförs helt
enligt beslut. Samtidigt saknas emellanåt koppling mellan beslut och
genomförandeplan.

-

Satsningarna på teknik som stöd för omsorgstagare och för effektiva/säkra
processer genom bl.a.: *pilotprojekt med digital vårdplanering , *mobil
hemtjänst, *fler surfplattor till enheterna att använda vid omsorgstagarnas
aktiviteter, *utbyggnad av trådlösa nätverk.

-

Det finns många insatser inom äldreomsorgen och omsorg
funktionsnedsättning som ger möjlighet till en aktiv och meningsfull
tillvaro, både individuellt och i grupp. Kulturinslagen inom daglig
verksamhet har bl. a. resulterat i teaterföreställningar på Palladium med
”Det suger att vara Dracula”.

Sammanfattning
- God måluppfyllelse i många kvalitetsindikatorer.
Omsorgstagarna är överlag nöjda. Ekonomin på totalen och i
stora delar i balans. Sjukskrivningstalen har stannat upp på en hög nivå.
- Under 2017 ska de goda resultaten behållas och ytterligare områden
förbättras, exempelvis i upplevelse av måltid, brukartid och arbetet med
sjukfrånvaro.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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-

Nycklar för att få till det är tydlig styrning, lokalt
förbättringsarbete, engagemang och samarbete

Fråga från ledamot om åtgärder för att minska sjukfrånvaron
- Chefer har haft möjlighet att träffas för erfarenhetsutbyte runt sådana
frågor. En utvärdering har gjorts. Det finns positiva erfarenheteter men
inte tillräckligt för att fortsätta det arbetet.
- Samverkan med kommunhälsan utvecklas
- Samverkan med försäkringskassan sker i form av träffar både runt
specifika frågor och ärenden
- Bättre koll på statistik
- Ny rutin för omtankesamtal, vid chefs kontakt med sjukskriven personal.
Fråga från ledamot om fysiskt aktivitet, stämmer det att bara 1/3 av de anställda
utnyttjar friskvårdsbidraget?
Förvaltningschef svarar att det är så, den andelen gäller både för kommunen i
stort och för omsorgsförvaltningen. Friskvårdsbidraget är 800 kr/år och kan fås
genom att man visar kvitton för vissa aktiviteter. Förvaltningschef berättar om
tidigare arbetssätt inom omsorgsförvaltningen när man hanterat
friskvårdsbidraget inom enheterna för mer allmänna aktiviteter. Många enheter
var nöjda med det arbetssättet. Nu hanteras friskvårdsbidraget på samma sätt för
hela kommunen.
Fråga från ledamot om att lägga in träning på arbetstid.
Förvaltningschef svara att man räknat på det vid ett tidigare tillfälle. Om det
skulle införas i hela omsorgsförvaltningen skulle kostanden bli ungefär 30
miljoner. Det finns heller inte någon forskning som visar att träning på arbetstid
påverkar sjukfrånvaron.
§7
Information om genomfört projekt för nutrition och säkerhet
Lena Tibblin, utredare, informerar:
Under september-december 2016 har ett projekt om nutrition och säkerhet
genomförts. Målgruppen har varit omsorgstagare i ordinärt boende i Växjö
kommun som är över 65 år och har matdistribution och/eller serviceinsatser t ex
städ, tvätt, promenader, inköp genom beslut enligt Socialtjänstlagen. En
enhetschef som projektledare och 8-9 undersköterskor har arbetat i projektet.
Syftet med projektet har varit
 Ökad säkerhet i den enskildes hem genom information om säkerhetsrisker
 Information om möjligheter till förbättrad kosthållning
 Kartlägga risker inom nutrition och säkerhet
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Arbetet har gått till så att undersköterskorna har erbjudit hembesök till alla
personer i målgruppen, många har tackat ja till erbjudandet. Vid hembesöket har
man ställt 17 frågor till alla. Man har också gemensamt gått igenom broschyrer
om kost och säkerhet och pratat om hur man kan ordna i sin bostad och i sitt
vardagsliv för att uppnå en bättre säkerhet och kosthållning. Totalt har 415
personer besökts.
Hos 232 personer gjordes ett uppföljande hembesök efter 1-2 månader. Vid detta
besök har mer än hälften av personer genomfört förändringar i sitt vardagsliv
som en följd av den information man fått.
Exempel på genomförda förändringar är
- Tar hjälp av Fixartjänst, kände inte till den tjänsten innan
- Tränar på olika sätt; mer promenader, övningar från broschyren
- Satt upp/kontrollerat brandvarnare, skaffat brandfilt och/eller
brandsläckare
- Förändrat kostvanor; äter mellanmål och nattmål, äter senare på kvällen,
köper fetare produkter, lagat mat efter recept i broschyren,
- Besökt träffpunkt
- Har på sig trygghetslarmet oftare, tar inte av det vid dusch
Vidare information kommer till KPR när rapporten om projektet är slutförd.

§ 8 Nytt angående Hovslund
Ann-Christin Norlander, förvaltningschef informerar
Hovslund har ursprungligen 100 lägenheter, varav 10 lägenheter används för
tillfällig placering. För tillfället är 15 lägenheter tomma, det återstår alltså 75
lägenheter där det bor omsorgstagare.
En träff för anhöriga har genomförts där man gav information om framtiden. Det
delades också ut en blankett för intresseanmälan att träffa en handläggare för att
diskutera byte om lägenhet. Ungefär 25-30 % av de boende har skickat in den
blanketten.
Informationsmöte för personalen har också hållits. Varje vecka besöker en
personalspecialist Hovslund för att medarbetarna ska kunna ställa frågor.
Det är viktigt att hela tiden följa vad som händer på Hovslund, det går inte att
förutsäga när och hur många som söker nya arbeten eller nya boenden.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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När det gäller idétävlingen för ett framtida Hovslund beräknas prospekt för
tävlingen att läggas ut i mars. Efter ansökningstid och behandling av jury kan
beslut vara klart i slutet av 2017.

§9
Ekonomi
Anna Rosander, avdelningschef ekonomi, informerar:
Ekonomiskt utfall 2016
Omsorgsnämnden har för 2016 ett nettoutfall om knappt 1,4 miljarder
Totalt visar omsorgsnämndens bokslut ett överskott på 24 miljoner.
De flesta verksamheter har klarat sig inom budget. Minusposter finns för
äldreomsorg och hemvård i kommunal regi och omsorg funktionsnedsättning i
privat regi (framförallt för enstaka placeringar utanför kommunen).
Enheter i balans

201612
Centralförvaltningen
Avdelning sjuksköterskor
Avdelning rehab
Äldreomsorg hemvård
Äldreomsorg särskilt boende
Funktionsnedsättning
Totalt

Antal enheter I balans Andel
6
6 100%
4
2 50%
1
1 100%
20
8 40%
13
6 46%
28
19 68%
72
42 58%

2015
83%
67%
100%
68%
85%
79%
77%

Budget 2017
Budgeten för 2017 omfattar totalt drygt 1,2 miljarder då ramjusteringar för
måltidsorganisationen (50 miljoner) och socialpsykiatrin (157 miljoner) dragits
av. Där finns också en kommunövergripande reservation (20 miljoner) för befarat
minskat skatteunderlag.
Budgeten för 2017 är underbudgeterad med 8 miljoner kronor.
Utifrån de ekonomiska redogörelserna uppstår frågor om socialpsykiatrin.
Anders Allard informerar om överflyttningen av socialpsykiatri till nämnden för
arbete och välfärd. Vid årsskiftet flyttades den verksamhet som rör personer med
psykiska funktionsnedsättningar och personer med autism utan
utvecklingsstörning över till nämnden för arbete och välfärd. Det handlar både
om bostäder med särskild service och boendestödsgrupper.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Syftet med organisationsförändringen är främja samordning och samverkan för
målgruppen där många har haft kontakter på båda förvaltningarna.
Omsorgsnämnden har fått statliga stimulansmedel även för 2017. Beslut tas i
omsorgsnämnden i mars om den fortsatta användningen av dessa medel. Att
aktivitetshandledarna i särskilt boende fortsätter är redan klart.
Rådet uttrycker en vilja att vara med och påverka hur stimulansmedlen används.
Önskemål finns också om att få en särredovisning av hur statliga medel använts.
Eget kapital
Redovisning av planerade aktiviteter som bekostas med eget kapital under 2017.
De egna kapitalet är ofta ersättning för vikarier vid olika
kompetensutvecklingsinsatser.
2 017

Satsningar från Eget Kapital tkr
Projekt

Belopp

Värdegrundsimplementering
Omsorgens dag - komptenshöjning för medarbetare
Implementering TimeCarePlan, ett nytt planeringssystem sammankopplat med
lönesystem

Utbilding - egen grundutbildning fas 1 färdig maj 17
Utbildingsbidrag -Specialistsjuksköterskor
Övriga satsningar*

3 000
2 200
5 000
1 000
2 500
5 625

Summa

19 325

Utöver ovan ev kostnader för utfasning stastsbidrag för ökad
bemanning inom äldreomsorg

16 000

*Teknikutbildning av vårdpersonal, införa lapscare i Säbo, marknadsföring av vårdyrke,
dietist, Lifecare personlig assistans, terapihund

Ledamot tar upp fråga om Time Care, schemaläggningssystem. Ledamoten har
fått ta del av negativa synpunkter runt detta.
Anna Rosander berättar att en enhet prövar detta och att de ser fördelar med att
använda det.

§ 10
Övrigt
- Utvärdering tekniska hjälpmedel
Rådet efterlyser rapporten, har den förhalats?
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschef berättar att utvärderingen pågår, men att kommunrehab bett
om att få tid till den 28/2 för att färdigställa den. Den presenteras på nästa
sammanträde i KPR och kommer att skickas ut innan.
- Utvärdering pensionärernas dag 2016
Punkter som tas upp av ledamöter i rådet:
Det var inte så många besökare som det brukar vara
Det har kommit kritik mot programmet. Det var för mycket mat och inte så
roligt. Ala förstod inte vad Sigrid menade. Man fick inte så mycket med sig
hem som man trott att man skulle få.
Kulturskolans inslag var uppskattat.
Till nästa tillfälle måste det ordnas så att biljetterna kan köpas någon
annanstans än av rådets ledamöter, det blir en stor och besvärlig
kontanthantering med den gällande modellen för biljettförsäljning.
Garderobshanteringen var svår.
Ordförande uttrycker funderingar över hur man kan göra ett attraktivt
program och hur det marknadsförs på bästa sätt
Fråga från ledamöterna om arvodering i samband med Pensionärernas dag.
Arbetsgrupp som planerat dagen har arvoderats vid de mötena, men inget
arvode utgick vid själva Pensionärernas dag.
- Surfplatta
Fråga från ledamot om ledamöterna i KPR, precis som ledamöter i
kommunala nämnder, kan få en surfplatta för att ta del av handlingar som
numera endast skickas elektroniskt.
Ordförande undersöker frågan.
- Halkskydd
Fråga från ledamot om fria halkskydd i Växjö kommun. Många kommuner
inför detta nu t ex Lessebo, Tingsryd och Emmaboda. Halkolyckor kostar
samhället mycket och kan förebyggas med halkskydd.
Frågan har tidigare hanterats av omsorgsnämnden.
Ordförande uppmanar rådet att inkomma med en ny skrivelse till
omsorgsnämnden.
- Samarbete med region Kronoberg
Ledamot tar upp frågan om samverkan mellan Växjö kommun och region
Kronoberg. Det finns många frågor som berör båda organisationerna.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamoten upplever det som att samverkan och information mellan de båda
organisationerna är dålig.
Förvaltningschef svarar på frågan och poängterar att det finns ett bra
samarbete mellan Växjö kommun och region Kronoberg. Man har under de
senaste åren arbetat aktivt för att skapa ett bra samarbete, alla kommuner i
länet och regionen. Det finns en ledningsgrupp på tjänstemannanivå som
träffas en gång per månad. Man har en gemensam vision, gemensamma mål
och handlingsplaner. Under ledningsgruppen finns tre grupper med
tvärprofessionell sammansättning, en för äldre, en för vuxna och en för barn
och unga. Ledningsgruppen ger uppdrag till de här tvärgrupperna.
En arbetsgrupp har tagit fram en gemensam strategi för samordning
mellan kommuner och region gällande vård, omsorg- och
rehabiliteringsinsatser tas upp vid omsorgsnämndens sammanträde 8
februari.
Ove Löfqvist sammanfattar:
Vill man ha mer information om primärvården föreslår han att någon från
regionen, kanske hälso- och sjukvårdsdirektören, bjuds in till ett kommande
möte.
Ledamot berättar om information hon fått från regionen om omfattning av
fallolyckor i kommunen. Under 2016 har 3600 fallolyckor skett. Uppgiften
avser alla åldrar.
- Räddningstjänsten
Ledamot önskar att en tjänsteman från Räddningstjänsten bjuds in till nästa
sammanträde för att ge information om hur man arbetar för utrymning från
särskilt boende samt brandutbildning inom omsorgsförvaltningen.
Beslut att bjuda in till kommande möte.
Ledamot frågar om det fortfarande finns diskussion om att undersköterskor
från omsorgsförvaltningen skulle finnas med inom Räddningstjänstens
område.
Ordförande säger att den diskussionen är vilande just nu.
Ordförande berättar också från studiebesök som gjort i bl a Varbergs
kommun där man har en samverkan mellan omsorgsförvaltning och
räddningstjänst. Kväll- och nattpatrullen finns där organisatoriskt inom
räddningstjänsten, men bemannas av undersköterskor. Dessa är utbildade som
”första insatsperson” och har extra kunskap om t ex hjärt-lungräddning och
att använda släckningsgranater.
Justerandes
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- Evelid
En skrivelse har inkommit efter att kallelse till detta sammanträde skickats ut:
Inga förändringar på äldreboendet EVELID
Samtliga ledamöter i Växjös Kommunala Pensionärsråd var närvarande vid
ett gruppmöte den 17 januari 2017.
Vid mötet diskuterades bland annat frågan om Evelids äldreboende vara eller
icke vara. Vi kom fram till att Evelid måste bevaras som särskilt boende för
äldre.
Det geografiska läget som Evelid har innebär att personer som har sitt
ordinära boende i Sandsbro, Evedal eller Östra lugnet och har sitt sociala
nätverk i sin närhet och som dessutom känner sej trygga i området ska kunna
bo kvar i sin stadsdel även om och när behovet av särskilt boende uppstår.
För många äldre kan det innebära att de blir mer eller mindre isolerade vid
en flytt långt ifrån sitt invanda område. Med isolering menar vi att besöken
hos den enskilde kan minska, det kan vara så att maka/make och goda vänner
(som oftast också är äldre) inte har samma möjlighet att besöka en
närstående eller vän på grund av det geografiska läget.
Evelid har för närvarande ett antal lägenheter för korttidsboende och de bör
vara kvar.
Hela Evelid ska alltså inte övergå till enbart korttidsboende.
Korttidsboende och växelvård borde dessutom finnas tillgängliga på de
planerade boendena som är under uppbyggnad.
Ledamöterna ser fram mot att presidiet informerar när förändringar som rör
äldrefrågor kommer upp, vi har tröttnat på att få information via medier.
Vi som har fått förtroendet att representera pensionärerna i kommunen tar
vårt uppdrag på stort allvar (vi är ju deras förlängda arm).
Samtliga Pensionärsorganisationer måste få möjlighet att komma med
synpunkter i denna så viktiga fråga.
Förtroendevalda ledamöter i KPR

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande

15(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Växjö kommunala pensionärsråd
2017-01-30

Ordförande har skriftligt svarat på skrivelsen 2017-01-19 och ger vid
sammanträdet samma svar.
Något ärende om att omvandla Evelid till enbart korttidsplatser finns (vilket
jag tror nämndes på senaste KPR) alltså inte.
Åtminstone inte än. Vi kommer att göra en ordentlig utredning om
förutsättningarna för att samlavåra tillfälliga platser och var de då eventuellt
skulle kunna förläggas och KPR kommer då att få tycka till om detta i god tid
innan vi fattar några som helst beslut.

Mötet avslutas kl. 16.55
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