SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2008-04-24

Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Senioren, Tingshusgatan 2 kl 13.30-15.30

Beslutande

Lars Olsson, ordf
§§ 118-122
Ulla Magnusson, PRO ordf §§ 113-117
Pauli Petersson, SPF
Kjell-Göran Hansson, SPRF
Bo Lindoff, SKPF
Ruth Nyberg, RPG
Axel Wahlqvist,ON

Ersättare

John Nylander, PRO
Nils Mårtensson, PRO
Bo Wolke, SPF
Ulla Eberhardt, SPF
Hanna Karlsson, SPRF
Uno Håkansson, SKPF
Barbro Bengtsson, SPF

Övriga deltagande

Kim Olsen, verksamhetschef
§§ 113-116
John Bruun, omsorgsnämndens ordförande
§§ 117-122
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent, sekreterare

Utses att justera

Barbro Bengtsson

Justeringsplats/tid

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Lars Olsson
Ulla Magnusson

Justerare

___________________________________________________
Barbro Bengtsson

Justering

Paragrafer 113-122

Utdraget bestyrkes
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Mötets öppnande
KPR § 113
V. ordförande Ulla Magnusson hälsar alla välkomna och förklarar
dagens sammanträde öppnat.
Delgivning av protokoll
KPR § 114
Pensionärsrådet au protokoll 2008-04-01
Rådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
IntraPhone
KPR § 115
Verksamhetschef Kim Olsen informerade om
kvalitetssäkringssystemet IntraPhone. IntraPhone är ett projekt som
ska säkra att kunden får rätt insatser och tidsåtgången för respektive
insats. All verksamhet hos kunden rapporteras genom att utföraren
programmera koder från kundens knapptelefon. Syfte med
IntraPhone är att skapa trygghet för kund, anhöriga och personal.
Rapportering med IntraPhone är gratis för kunden och kostar
kommunen 1,3 mkr/ år.
Fixar- Miran.
KPR § 116
Tjänsten som Fixar-Miran är nu tillsatt med Miran Dibrani.
Tjänsten är ett projekt under 1 år och finansieras med
stimulansmedel. Syfte med tjänsten är att förebygga fallskador och
bränder. Den riktar sig till personer från 75 år och äldre, med max 6
timmar/år och hushåll.
Redan år 2004 fanns önskemål från KPR att tjänsten skulle inrättas.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Stimulansmedel för att förstärka stödet till anhöriga 2008.
KPR § 117
Anhörigkonsulent Kerstin Beyhammar informerade om planerna att
söka stimulansmedel riktat till anhöriga 2008.
Behovet av avlösning till anhöriga som vårdar är i dag stort.
Planerade sökta stimulansmedel är tänkta att användas för att
genomföra ett samlat kompetens- och kvalitetsutvecklingsprogram
omfattande insatserna växelvård, dagverksamhet och avlösningen i
hemmet. Programmet ska genomföras i partnerskap med anhöriga och frivilligföreningar, anhöriga med annan etnisk bakgrund, politiker
och omsorgspersonal. Fokus blir att identifiera och tydliggöra behovet
av stöd och insatser, för att möta dagens och framtidens behov och
för att utveckla kvaliteten i de insatser som erbjuds.
Utvecklingsprogrammet ska ge deltagarna ökad kompetens och
kunskap om hur man tillvaratar anhörigvårdares kunskaper, lyssnar
in behov och önskemål, informerar samt genom optimalt bemötande
skapar trygghet till den anhörige och den som vårdas.
Nya regler för färdtjänsten.
KPR § 118
Omsorgsnämndens ordförande John Bruun informerade om det nya
färdtjänstreglementet som bl.a. innebär en förändring av taxa och
zon.
Förslaget på förändring är att taxan gällande första zonen förändras
att omfatta 8 km mot dagens 4 km. Priset för denna sträcka föreslås
bli 24 kr mot dagens 12 kr. ON ordf. avser att vid nästa möte 13 juni
lägga ett förslag på att införa en zon 0 som ska infatta 1-4 km och
kosta 12 kr.
För att tillgodogöra sig de ekonomiska fördelarna med
gemensamt avtal är det nödvändigt att reglerna är enhetliga i alla
medverkande kommuner i Skåne.
De nya reglerna är planerade att träda i kraft 2009-07-01.
KPR kommer att informeras om utfallet innan beslut tas i
kommunfullmäktige.
Hyresavtalet avseende särskilt boende.
KPR § 119
Omsorgsnämndens ordförande informerade om att det nya
hyresavtalet som ska träda i kraft fr.o.m. 2008-07-01.
Hyreshöjningen ska max utfalla med 300 kr för vardera år 2008
och 2009.
Uppsägningstiden är 3 månader men man kan träffa annan
överenskommelse med hyresvärden.
Det blir ny hyresförhandling 2009 som ska följa allmännyttans avtal.
KPR:s ledamot påpekade ånyo att delar av hyran inte är
bostadskostnad utan avgift inom högkostnadsskyddet.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Alternativa driftsformer.
KPR § 120
ON ordförande John Bruun informerade om att omsorgsförvaltningen
har fått i uppdrag att utreda alternativa driftsformer för hemvården
till äldre med beräknad verkställighet januari 2009.
När utredningen är klar redovisas den i KPR innan beslut tas i
kommunfullmäktige.

Brukarrådet Skåne-Trafik
KPR § 121
Ulla Eberhardt, SPF blev vald som suppleant till Brukarrådet,
Skåne- Trafiken.

Mötets avslutande.
KPR § 122
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar dagens
sammanträde avslutat.

Justering

Utdraget bestyrkes

