SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2010-11-25

Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

sida 1 av 3

Stadshuset, sammanträdesrum 1, Hässleholm, kl 09.00-12.00

Beslutande

Lars-Göran Wiberg, ordf.
Ulla Magnusson, PRO
Pauli Petersson, SPF
Kjell-Göran Hansson, SPRF
Ulla Eberhardt, SPF
Bo Lindoff, SKPF
Ruth Wernolf - Nyberg, RPG
Axel Wahlqvist, ON

Ersättare

Tommy Nilsson, opposionråd
Hanna Karlsson, SPRF
Nils Mårtensson, PRO
Bo Wolke, SPF
Barbro Bengtsson, SPF
Rolf Delcomyn, ON

Nya deltagare

Ingegerd Jönsson, PRO
Lars- Åke Magnusson, PRO

Övriga deltagande

Bengt-Arne Persson, ekonomichef
Christina Zoric- Persson, strategisk samhällsplanerare
Charlotte Nygren-Bonnier, kvalitetscontroller
Laila Jeppsson, omsorgschef
Cecilia Werne, informationssekreterare
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent, sekreterare

Utses att justera

Ulla Magnusson, PRO

Justeringsplats/tid

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Lars-Göran Wiberg

Justerare

___________________________________________________
Ulla Magnusson

Justering

Paragrafer 184- 191

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet

Datum 2010-11-25

sida 1 av 3

Mötets öppnande
KPR § 184
Ordförande Lars-Göran Wiberg hälsar nya och gamla ledamöter
välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.
Delgivning av protokoll
KPR § 185
Pensionärsrådet au protokoll 2010-10-28
Rådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
Budgeten 2011
KPR § 186
Ekonomichef Bengt-Arne Persson informerade om Kommunstyrelsens
förslag till budget 2011. Kommunfullmäktige fattar beslut om
budgeten den 6 december.
Det tillfälliga statliga konjunkturstödet för 2010 faller bort 2011 detta
medför neddragning med 18 mnkr för omsorgsförvaltningen.
KPR:s ledamöter uttrycker oro över omsorgsnämndens föreslagna
driftbudget för 2011.
Se bilaga 1
Stattena busslinje 2
KPR § 187
Strategisk samhällsplanerare Christina Zoric-Persson informerade
från Kommunledningens dialogmöte den 2 november med
Skånetrafiken samt redovisade Kommunledningens svar på skrivelsen
från KPR.
KPR:s ledamot menar att Skånetrafikens besked om indragning av
busslinje 2 till Stattena i Hässleholm har rört upp känslorna hos hela
stadsdelens befolkning. Många äldre, rörelsehindrade, barnfamiljer
och andra får om neddragningen blir verklighet svårigheter att ta sig
till och från centrum. Vidare påpekar KPR:s ledamöter att
stadsbussarna är en serviceinsats för kommuninvånarna som man
därför inte alltid kan hänvisa till ekonomisk lönsamhet.
Se bilaga 2 (KPR:s skrivelse till Skånetrafiken och
Kommunledningskontoret) bilaga 3 (Skånetrafiken och
Kommunledningskontorets svar)
KPR beslutar
att tillsända Skånetrafiken ny skrivelse om synpunkterna som
framkommit.
Se bilaga 4
Justering

Utdraget bestyrkes
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Lex-Sarah
KPR § 188
Kvalitetscontroller Charlotte Nygren-Bonnier informerade om sitt
uppdrag att utifrån Socialstyrelsen krav på kvalitetsledningssystem arbeta med
kvalitetssäkring inom SoL och LSS. Granska journaler, utreda lex sarah, ta
emot och utreda synpunkter och klagomål, kvalitetsuppföljning av samtliga
verksamheter, informera ON. Vidare informerade Charlotte om omsorgsförvaltningens handhavande av anmälda Lex-Sarah ärenden.
All anställd personal är anmälningsskyldiga om det föreligger
allvarliga psykiska, fysiska, sexuella eller ekonomiska
missförhållanden. Anmälan ska göras till närmsta chef, som
vidarebefordra ärendet till kvalitetscontrollern. Händelsen utreds, vad
har hänt? varför? och hur kan det förhindras? Omsorgsnämnden
informeras alltid.
Aktuellt i verksamheten
KPR § 189
Omsorgschef Laila Jeppsson informerade om att kölistan, beviljade
beslut om särskilt boende för närvarande är 35 personer varav
7-8 personer har väntat mer än 3 månader. Flera av personerna har
vid upprepade tillfällen tackat nej till erbjuden plats.. Se bilaga 5
Förvaltningen ser över rutinerna för låsningen på natten på
Kommunens vårdboenden. Kostutredningen är slutrapporterad.
Omsorgsnämnden kommer att besluta om eventuella åtgärder på
nämndsmötet 15 december. Öppna jämförelse 2010, resultatet från
Socialstyrelsen enkätundersökning avseende nöjdheten hos brukarna
på kommunens äldreboende och i hemvård. Hässleholms kommuns
resultat visar generellt på bättre än landet i övrigt. Mer
information finns att söka på Socialstyrelsens äldreguide. Se bilaga 6
Tillkommande ärenden
KPR § 190
Omsorgsnämnden kommer att ta ställning till inrättande av
Trygghetspensionat den 15 december.
KPR:s ledamöter är positiva till pensionatet men riktar kritik mot att
permanenta platser på vårdboendet försvinner och att rummen i det
planerade trygghetspensionatet kommer att beläggas med
2 personer.
KPR.s ledamot har synpunkter på omsorgsnämndens formulering
avseende de övergripande målen ” Brukarnas behov ska i första
hand tillgodoses i den egna bostaden” ledamoten önskar tillägg med
”så länge brukaren vill och kan”.

Justering
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Mötets avslutande
KPR § 191
Ordförande tackar för visat intresse och riktar ett speciellt tack till de
avgående ledamöterna för gott samarbete. Han förklarar därmed
dagens sammanträde avslutat.

Justering

Utdraget bestyrkes

