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Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Lyckåsa, Bjärnum kl.13.00-16.00

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

Hanna Karlsson, SPRF
Johnny Lindh, RPG
John Nylander, PRO

Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent, sekreterare

Utses att justera

Kjell-Göran Hansson

Justeringsplats/tid

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Lars-Göran Wiberg

Justerare

___________________________________________________
Kjell-Göran Hansson

Justering

Paragrafer 151-158

Utdraget bestyrkes
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Mötets öppnande
KPR § 151
Ordförande Lars-Göran Wiberg hälsar alla välkomna och förklarar
dagens sammanträde öppnat.

Delgivning och justering av protokoll
KPR § 152
Pensionärsrådet au protokoll 2009-08-13
Rådet beslutar
att i paragraf 177, näst sista stycket ändras ordet lokalerna till
kontorslokalerna.
att efter denna ändring godkänna protokollet samt
att lägga detsamma till handlingarna.

Rundvandring och information om verksamheten på Lyckåsa.
KPR § 153
Rådet
tackar för intressant information och trevligt bemötande.

Värdegrund/ etiska riktlinjer
KPR § 154
Omsorgschefen Laila Jeppsson informerade om att det finns
utarbetat förslag på värdegrund och etiska riktlinjer avseende
personal, vårdtagare och anhöriga inom omsorgen. Värdeorden i
förslaget är trygghet, delaktighet, respekt och omtanke.
Beslut kommer på omsorgsnämndens nästa sammanträde.

Medarbetarenkät
KPR § 155
Omsorgschef Laila Jeppsson informerade om att det har genomförts
en medarbetarenkät under maj- juni för samtlig tillsvidare anställd
personal. Enkäten var anonym och behandlade bl.a. trivsel, samarbete, inflytande, delaktighet, arbetsmiljö, mål och uppföljning,
ledarskap, kompetensutveckling, jämnställhet och hot/våld.
Punkterna graderades från1- 5. Medeltalet för verksamheten i helhet
blev 3,5 vilket anses som ett gott resultat.
Justering
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Riktlinjer SOL
KPR § 156
Nya riktlinjer enligt SOL är framtagna och ska med till beslut på
omsorgsnämndens möte den 29 september. Riktlinjer enligt LSS
är klara under nästa månad.

Aktuellt i verksamheten
KPR § 157
Omsorgschef Laila Jeppsson informerade om att
Andersgården, stöttecenter till personer med psykisk diagnos är
under uppstart. Personalrekryteringen och inventering av köpta
platser pågår.
Omsorgsförvaltningens ekonomi påverkas av att försäkringskassan är
mer restriktiv med att bevilja personlig assistans. Ansvaret läggs över
på kommunen. Även den fördyrade färdtjänsten påverkar ekonomin.
Effektivare nyttjande av kontorslokaler på Senioren. Flera föreningar
har anmält intresse av att nu eller framledes beredas kontorslokal på
Senioren. Föreningarna som redan nu har lokaler nyttjar dessa i
varierande omfattning. Omsorgschefen efterfrågar en översyn och
förtätning så att lokalerna nyttjas maximalt. Städningen på Senioren
diskuterades. Seniorens styrelse uppmanas diskutera frågan
ytterligare.
Rapporteringen av ej verkställda beslut kommer att förändras.
Endast revisorerna, omsorgsnämndens ledamöter och Länsstyrelsen
får fullständig information på individnivå.

Mötets avslutande.
KPR § 158
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar dagens
sammanträde avslutat.

Justering

Utdraget bestyrkes

