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KPR § 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Torbjörn Rönnkvist hälsar välkommen och förklarar
sammanträdet öppnat.

KPR § 2

Justering

Laila Nydahl valdes att justera dagens protokoll.

KPR § 3

Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte godkändes

KPR § 4

Kyld mat

Utvecklare Wera Ekholm informerar om pågående upphandling av
leveranser av matlådor till omsorgstagare, anbuden ska vara kommunen tillhanda 2010-03-01.
Den 11 mars gås anbuden igenom, målet är att leveranserna ska
starta den 13 april.
Leverans av matlådor ska ske tre gånger i veckan, matsedeln lämnas till omsorgstagaren en gång i månaden, den ifyllda matsedeln
lämnas sedan till hemtjänstlokalen.
Leverans sker till Sandvikens centralort, Gästrike Hammarby, Storvik, Åshammar och Kungsgården. Matlådorna kommer att levereras kalla enligt ett tidigare beslut i ÄO-nämnden.

KPR § 5

Folkhälsofrågor

Folkhälsostrateg Yvonne Bäckius ger information om folkhälsofrågor. I boken öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut, kan jämförelser göras mellan olika kommuner, vid jämförelse med fallskador hos äldre där Sandviken ligger bra till.
Under 1900-talet har medellivslängden höjts med 25 år.
Sandvikens medellivslängd hos är kvinnor 81,5 länet 82,7
män 77,3 där länet har 78,3.
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Befolkningshälsan påverkas av socialt nätverk, hur vi planerar samhället - tillgänglighet, stimulera fritid och kultur, tex grönområden i
städer.
Sandvikens kommun har ett folkhälsoråd det är ett politiskt sammansatt råd med politiker från kommun och landsting som skall arbeta med att främja god hälsa för kommunens invånare.
Äldreomsorgen i Sandviken inbjuder till en konferens där dagen
ska ägnas åt träffpunkter och aktiviteter för seniorer.

KPR § 6

Anhörigstöd

En ändring i socialtjänstlagen from 1 juli 2009 skall kommunen erbjuda stöd till personer som vårdar närstående. För att stimulera arbetet har staten tillsatt stimulansmedel under 2009 och 2010. En
arbetsgrupp av representanter från äldreomsorg- och handikappomsorgen har utarbetat ett förslag hur pengarna ska användas i
Sandvikens kommun. ÄO-nämnden beslutade att erbjuda fri avlösning i hemmet till maximalt 12 timmar/månad mot tidigare 5
timmar/ månad.

KPR § 7

Demensprojekt

Sandvikens kommun har fått stimulansmedel från socialstyrelsen
som är riktade till vård och omsorg av äldre, personer har under
2006-2009 använts i verksamheten för att utveckla arbetssätt och
utveckla kompetensen. Detta kommer att fortsätta under 2010 med
preciserade inriktning där ett projket är demens. Demenssköterska
Margita Östlund informerar om demensprojektet, Margita tillsammans med en handläggare ska utbilda, ge handledning till
äldreomsorgens personal. Många dementa väljer att bo hemma så
hemtjänstpersonalen ska få utbildning i demens.
Sandviken har samarbete med Gävle, Hofors och Ockelbo kommun. I slutet på året ska projektet utvärderas.
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KPR § 8

Visionsmål

Socialchef Karin Jonsson informerar om äldreomsorgens tre
Visionsmål. Äldreomsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den
16 april 2009 antagit tre konkreta förslag från medborgarna
- Ingen kö till särskilda boenden
- Välutbildad och empatisk personal medför en kvalitetshöjning som i sin tur gör att behovet av Lex Sarah- Lex Maria
anmälningar minimeras
- Social aktivering
Dessa tre områden kommer att utgöra underlag för det måldokument på förvaltningsnivå som skall konkretiseras i tydliga uppdrag
till verksamheten.

KPR § 9

Årsredovisning

Ekonom Lena Högström informerar om 2009 års resultat, en återbetalning av 2009 års avtalsgruppsjukförsäkring har förbättrat äldreomsorgens totala resultat med ett plus på 1,6 miljoner.
I tabellen nedan visas resultaten från de olika verksamheterna
Verksamhetsområde
Äldreomsorgsnämnd
Äldreboende
Ordinärt boende
Dagverksamheter
Övrig verksamhet
Summa

Kommunbidrag

Intäkter

Kostnader

Resultat

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

KPR § 10

678
196 336
116 635
12 639
31 138
357426

0
45 365
20 936
3 333
880
70514

-674
-240 800
-139 811
-13 789
-31 299
-426373

Aktuell kö

Aktuell kö redovisas, se bilaga
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4
901
-2 240
2183
719
1567
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KPR § 11

Övriga frågor

- Gäller hemförsäkring på särskilda boenden ? socialchefen
undersöker frågan
- GötaPriset är öppet för alla typer av projekt, som ökat kvaliteten och effektiviteten i kommun eller stat, landsting eller
region. I år gick priset till Öjagården ett äldreboende i Piteå
med motivering livet ska levas så länge det varar. Frågan
kom upp om pensionärsrådet ska göra ett studiebesök dit.
- I samverkan med landstinget ska det nationella kvalitetsregistret Senior Alert implementeras i äldreomsorgen under
2011. Eva Almén-Åström kommer under våren att delta i utbildnings/informationsträffar omkring detta.
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