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KPR § 26

Justering

Hans Lundgren valdes att justera dagens protokoll.
KPR § 27

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

KPR § 28

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lägges till handlingarna.

KPR § 29

Senior alert

Ulrica Jansson, sjuksköterska och utvecklingsledare i västra Gästrikland
informerar om Senior alert. Senior alert är ett kvalitetsregister för att arbeta
förebyggande inom trycksår, fall, undernäring och munhälsa.
Det finns även ett Palliativt register och ett Demensregister.
Personer inom vård och omsorg som är 65 år och äldre registreras i Senior
alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen.
Med hjälp av Senior alert kan man följa arbetet med att förebygga dessa
vårdskador.
Prestationsersättning utgår till de kommuner som utfört riskbedömning
med registrering i Senior alert.
Gävleborgs län ligger bra till i registren, som t ex trycksår har sjunkit avsevärt.

KPR § 30

Avgifter inom omsorgsförvaltningen

Utvecklare Andreas Örnehag informerar om avgifter. Förslaget har skickats till pensionärsrådet och handikapprådet på remiss med väldigt kort datum på grund av att beslut ska tas i omsorgsnämnden den 21 oktober 2013.
Några synpunkter har inkommit som Andreas tar i beaktande vid förslag
till beslut.
De största förändringarna är att vid ej inlämnade inkomstuppgifter tas
högsta avgiften ut.
Justerandes sign
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De brukare/omsorgstagare som har mindre omfattande insatser som utförs
ofta exempelvis tillsyn, hjälp med stödstrumpor eller ögondroppar placeras
i den högsta nivån.
Kostnad för trygghetslarm höjs med 50 kr/månad, en installationskostnad
kommer att debiteras med en engångskostnad på 300 kr.
Lunchabonnemang ändras från sju nivåer till tre nivåer.
Kostnad för kost i bostad med särskild service enligt SoL blir 2 280
kr/månad. Tidigare har matkostnaden och rapportering fungerat olika på
olika boenden. Kostnaden avser all form av kost och näring som ges genom boendets försorg.
Kostnad för kost vid korttidsboende LSS blir 76 kr/dag. Kostnaden debiteras efter antalet närvarodagar. Tidigare har men debiterats för hel och halv
dagar, och debiterats olika vid ålder under/över 16 år det tas nu bort.
Kostnad för förbrukningsmaterial höjs med 23kr/månad.
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att dessa avgifter ska gälla
från och med 1 januari 2014

KPR § 31

Trygghetsboende

Erika Ågren, chef på Tekniska kontoret informerar om trygghetsboende.
Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus där du bor så länge du själv vill
och kan. Det är inget vårdboende, utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Behöver du omsorg är det hemtjänsten som hjälper
dig. Här kan du leva ett rikt och självständigt liv.
Tekniska har varit på studiebesök till Luleå, där de har kommit långt med
planering av trygghetsboende.
Tekniska har börjat med planering av att starta en arbetsgrupp, en kartläggning ska göras hur det ser ut i vår kommun gällande:
Tillgängligheten i bostadsområden, gångvägar, cykelvägar, belysning,
servicen, närbutik, apotek, busshållplatser, tryggheten i området,
tillgänglighet i flerbostadshus, trappor, hiss mm
Robert Sten har haft kontakt med Lars Liljeblad från Kanalkyrkans angående deras planerade trygghetsboende, mycket återstår innan de kan börja
med sin planerade byggnation.
Kanalkyrkan kommer till KPR och informerar när det finns något mer att
informera om.
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KPR § 32

Organisationsutredning

En politisk grupp har arbetat fram ett förslag på ny organisation.
Omsorgsnämnden, IFO-nämnden, Kultur och Fritid som idag.
Kunskapsnämnden, vuxenutbildningen flyttas till arbetslivsnämnden.
Arbetsmarknads- och trafiknämnden slopas och det blir en ny Arbetslivsnämnd som får ansvar för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor.
Bygg- och miljönämnden blir en ny nämnd Samhällsbyggnadsnämnd med
ett större ansvar.
KPR, KHR och Folkhälsorådet placeras direkt under Kommunfullmäktige,
med motivet att stärka rådets frågor.
KPR har framfört tidigare att de vill ligga direkt under kommunstyrelsen,
KPR utser Bertil Larsson, Barbro Berglind och Robert Sten att upprätta en
skrivelse och skicka till KF med deras åsikter.
Karin Jonsson informerar om förändringar inom omsorgsförvaltningen,
intervjuer har skett med ledningsgrupp, fackliga organisationer och enhetschefer. Det som framkommit är att information och kommunikation blivit
sämre. Det behövs en egen HSL-struktur. Översyn av vem gör vad i personalplanering, lönesystem. Samsyn i handläggningsfrågor.

KPR § 33

Handikapplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera handikapplanen för översyn och revidering med beaktande av bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Samråd ska ske
med bygg- och miljönämnden, tekniska kontoret och kommunala
handikapprådet. Upprättat förslag skickas till pensionärsrådets medlemmar.

KPR § 34

Ekonomi och UTK

Prognosen till och med september visar på ett underskott på ca 5,5 miljoner. Omsorgsnämnden måste reducera kostnader/öka intäkter motsvarande
10-12 miljoner under 2014 för att få en budget i balans. Som föreslagna åtgärder är t ex ej återbesätta en utredartjänst och en chefstjänst, minska bemanningen och öppettider vid träffpunkter, sänkt snittbemanning inom äldreboenden och demensboenden, se över tjänster inom trygghetspatrull, central nattpatrull och assistansteam, revidering av omsorgstaxan. Förvaltningen kommer att titta på både stort och smått.
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KPR § 35

Värdighetsgarantier

Tre lokala värdighetsgarantier ska upprättas och presenteras för nämnden i
december. En arbetsgrupp ska tillsättas som upprättar ett förslag på garantier gällande Dagverksamhet, Avgiftshandläggning och Ordinärt boende.
Förslagen skickas till pensionärsrådets medlemmar.

KPR § 36

Information och Rapporter

- Aktuell kö, ingen kö kommunen klarar tre-månaders gränsen.
2 sökande till äldreboende båda har erbjudits boende men tackat nej
de har speciella önskemål, 3 sökande till demensboende alla tre har
fått erbjudande om plats.
- Genomförandeplaner, all personal ska få en dags utbildning (2 halvdagar) en med teori och en med praktisk hantering.

KPR § 37

Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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