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Plats och tid

Sammanträdesrum Kommunstyrelsesalen, Stadshuset,, klockan 14:00- 15:30
Mötet Ajourneras 14:40 – 15:00

Beslutande

Omsorgs- och socialnämndens representanter
Anna Johansson (S), ordförande
Iréne Karlsson (M)
Pensionärsorganisationernas representanter
Anita Andersson, SPF Skänninge
Birgit Ydrehed, SPF Dacke Mjölby
Kent Kärrlander PRO Väderstad §§ 18 - 20
Inghild Larsson, PRO Mantorp
Ingvor Johansson, PRO Mjölby
Anita Pettersson, SKPF avd. 223
Mayvor Graflund, SKPF avd. 66
Ing-Britt Nycander, FAS

Ersättare

Omsorgs- och socialnämndens representanter
Ulla Karlsson (M)
Pensionärsorganisationernas representanter
Inger Tykesson, SPF Skänninge
Siv Carlsson-Alm, SPF Dacke Mjölby
Håkan Rohman, PRO Mantorp
Birgitta Yngve, PRO Mjölby

Övriga deltagande

Christoffer Sjögren, sekreterare
Caroline Irebro, MAS §§ 18 - 21
Boel Eklund, MAR, §§ 18 - 21
Caroline Strand, verksamhetschef Äldre, §§ 22 - 26

Utses att justera

Ingvor Johansson, PRO Mjölby

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-09-13 klockan 19:00

Justerade paragrafer

§§ 18 - 26

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ingvor Johansson, PRO Mjölby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala pensionärsrådet

2018-05-16

Sida

2 (14)

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 18

Mötets öppnande

§ 19

Godkännande av dagordning

§ 20

Justering

§ 21

Avvikelserapportering första halvåret 2018

§ 22

Information om byggnation av nytt äldreboende/vårdboende

§ 23

Val av ny ledamot i KPR:s ärendeberedning efter Bengt Karlsson

§ 24

Beslut om process för nominering av nya ledamöter och ersättare
till KPR för kommande mandatperiod 2019-2022

§ 25

Övriga frågor

§ 26

Mötets avslutande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Sida

3 (14)

§ 18
Mötets öppnande
Ordföranden Anna Johansson (S) öppnar mötet och hälsar alla närvarande
välkomna till möte med det kommunala pensionärsrådet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Justering
Kent Kärrlander, PRO Folkunga, är föreslagen i enlighet med turordning.
Kent Kärrlander meddelar att han inte kan justera då han inte kan delta på
hela sammanträdet.
Näst i turordningen är Inghild Larsson.
Inghild Larsson, PRO Mantorp, har inte heller möjlighet att justera
protokollet.
Näst i turordningen är Ingvor Johansson, PRO Mjölby.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på att Ingvor Johansson, PRO
Mjölby, enligt turordning utses till justerare för dagens sammanträde.
Justeringstid bestäms av ordföranden och justerare vid ett senare tillfälle.
Kommunens pensionärsråds beslut
Ingvor Johansson, PRO Mjölby, utses till justerare för sammanträdet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Godkännande av dagordningen
Ordföranden Anna Johansson (S) meddelar att Gun Sternegård och
Elisabeth Börjesson fått förhinder och inte kan närvara för att berätta om
verksamheten med mötesplatserna. Därför måste punkt 6 utgå och istället
planeras till KPR:s nästa sammanträde i november.
Verksamhetschef Caroline Strand har också meddelat att hon kommer
komma sent på grund av andra möten och därför föreslås denna punkt
senareläggas på dagordningen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att dagordningen ändras på
följande sätt:
4.

Avvikelserapportering första halvåret 2018

5.

Information om byggnation av nytt äldreboende/vårdboende

6.

Val av ny ledamot i KPR:s ärendeberedning efter Bengt Karlsson

7.

Beslut om process för nominering av nya ledamöter och ersättare
till KPR för kommande mandatperiod 2019-2022

8.

Övriga frågor

9.

Mötets avslutande

Övriga punkter 1-3 föreslås förbli i enlighet med utskickat förslag till
dagordning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med
föreslagna ändringar.
Beslut
1. Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna ändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Avvikelserapportering första halvåret 2018
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Caroline Irebro och Medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR) Boel Eklund redogör för avvikelser för
första halvåret 2018.
Ordinärt boende
Läkemedelsavvikelser kunde notera en topp under 1-2 kvartalet 2017 och
sedan dess har mängden gått ner. Omsorgs- och socialförvaltningen har det
som ett prioriterat mål att sänka andelen läkemedelsavvikelser och arbetar
för att införa säkrare sätt att komma ihåg att dela ut doser då detta är det
primära problemet idag.
Särskilt boende
När det gäller antalet fall så är det som tidigare några stycken enskilda
individer som drar upp statistiken en hel del då de faller väldigt mycket.
Antalet ligger dock fortsatt på en ganska jämn nivå. Totalt har det varit fyra
frakturer på ungefär 500 fall, varav åtta med ej så allvarliga skador.
Läkemedelsavvikelserna sjunker även här. Det mesta av avvikelserna beror
på uteblivna doser.
En del i arbetet med att komma åt läkemedelsavvikelserna tar i höst form av
ett projekt att inför så kallad digital signering för läkemedelsordination.
Detta innebär att personalen signerar hos den enskilda varje gång
vederbörande får medicin. En påminnelse kommer om detta inte signeras
enligt plan. Vidare ska varje person med narkotikaklassade preparat
införskaffa ett så kallat läkemedelsskåp med kodlås där man också loggar
alla uttag i samband med ordination vilket också läses av en gång per månad
av ansvarig sjuksköterska. På detta sätt kan förvaltningen spåra
användningen av narkotikaklassade preparat och ha koll på så att detta inte
försvinner eller används på ett felaktigt sätt.
I snitt ligger Mjölby kommun på jämförbar nivå med riket när det gäller
läkemedelsavvikelser och en särskild arbetsgrupp arbetar med att förbättra
hanteringen av läkemedel överlag.
Skriftlig information har gått ut till samtliga brukare och information som
hemsjukvården haft sedan tidigare ska kompletteras. En hemmapärm för
alla viktiga papper relaterat till den enskildes vård ska också finnas i
hemmet. Denna pärm är personlig och tillhör inte kommunen.
Nya rutiner för kommunikation mellan våra egna verksamheter har införts
och en ny rutin för delegering av arbetsuppgifter inom Hemsjukvården för
att säkra kompetensen hos de som delegeras ansvar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21 fortsättning
En ny rutin för läkemedelshantering kommer också gälla från och med
årsskiftet 2018/2019.
Förvaltningen har som förslag att området med fallavvikelser också ska bli
ett prioriterat område att arbeta med under 2019 efter att åtgärder gjorts
under prioriteringen på läkemedelsavvikelser under 2018. Fall är ett
allvarligt samhällsproblem och 1000 personer dör varje år av fall.
Beräkningar från socialstyrelsen visar att kostnaderna för fall är ungefär 11
miljarder kronor per år.
Avvikelser utifrån vårdkedjebrist finns också där vi haft 46 avvikelser totalt,
där det handlar om situationer där vi har skickat personer från oss till annan
vårdgivare. Orsakerna till dessa avvikelser är att man brustit i rutiner.
Rådet undrar vad andelen missade utdelade doser är i jämförelse med den
totala mängden doser.
Förvaltningen svarar att det är en väldigt liten del. Totala doser är ungefär
300 000+ i förhållande till de ungefär 1000 avvikelser som finns.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Information om byggnation av nytt äldreboende/vårdboende
Verksamhetschef äldre Caroline Strand redovisar nuläge i processen att hitta
en plats att bygga Mjölby kommuns nästa vårdboende.
Dagens redogörelse är enbart information och inget nytt förslag till
placering finns än. När det finns ett skarpt förslag kommer KPR och
omsorgs- och socialnämnden ombedjas att yttra sig om det igen.
Det finns numera tre tomter som fortfarande är aktuella varav två är nya
sedan tidigare. Den tidigare tänkta och beslutade ”Liedl-tomten” är ej längre
aktuell.
Den tomt som varit med längst är ”Verkstadsskolan-tomten”. Den utgör
grönområdet mellan Preem-macken och Dacke stödboende.
Förvaltningen och nämnden är överens om att byggnaden behöver se ut som
ett ”T” för att lokalerna ska vara verksamhetsdugliga ur
effektivitetssynpunkt. Problemet med Verkstadsskolan-tomten är att marken
är prickad och begränsar hur man kan bygga. I den senaste skissen från
arkitekten får dock numera huset plats i den här utformningen men blir i
sådant fall högre än vad som är önskvärt.
En andra tomt som numera diskuterats är ligger i den så kallade
”Hagaparken”. Tomten är dock mycket kuperad, har ingen angöringsväg i
dagsläget och är för liten för tänkt byggnad. Det finns också dåligt med
parkeringar och är ett grönområde med stor risk för överklagan.
Den tredje tomten som är aktuell, och som i dagsläget är mest attraktiv,
ligger vid Lundbybadet, söder om infarten längsmed smålandsvägen. Denna
tomt är tillräckligt stor, något kuperad terräng men med bra ljudläge och
parkeringsmöjligheter samt har angöring färdig i och med placeringen längs
Smålandsvägen.
Projektet är dock numera kraftigt försenat och byggnaden kanske kan
beräknas preliminärt stå klar sent 2022 eller i början av 2023.
Omsorgs- och socialförvaltningen kommer att kalla till en arbetsgrupp för
verksamhetens och den fysiska byggnadens innehåll så snart som möjligt då
arbetet nu måste ske parallellt.
Rådet undrar om planerna som funnits uppe vid Slomarp inte längre är
aktuella.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22 fortsättning
Förvaltningen bekräftar att så är fallet, då det skulle innebära risk för en
institutionsliknande miljö med så många platser på samma område, stor risk
för överklagan då boende skulle få höga byggnader precis bredvid sig samt
en dålig ljudbild från passerande motorväg.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Val av ny ledamot i KPR:s ärendeberedning efter Bengt Karlsson
Bakgrund
Bengt Karlsson entledigas från sitt uppdrag i KPR:s ärendeberedning i och
med hans bortgång.
I och med entledigande av ledamot Bengt Karlsson skall fyllnadsval göras
till uppdrag som ledamot i KPR:s ärendeberedning.
Sammanfattning
KPR:s pensionärsorganisationer föreslår gemensamt ny ledamot till KPR:s
ärendeberedning.
Förslag till beslut på sammanträdet
KPR:s pensionärsorganisationer föreslår Anita Pettersson, SKPF avd. 223,
till ny ledamot i KPR:s ärendeberedning.
Beslut
1. Anita Pettersson väljs till ledamot i KPR:s ärendeberedning efter
Bengt Karlsson
___
Beslutet skickas till:
Akten
SKPF avd. 223

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Beslut om process för nominering av nya ledamöter och ersättare till
KPR för kommande mandatperiod 2019-2022
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden antog 2015-03-31 § 49, en arbetsordning för
det kommunala pensionärsrådet (KPR). I denna framgår att rådet är knutet
till omsorgs- och socialnämnden och att de föreningar som önskar bli
representerade i pensionärsrådet ska anmäla detta till omsorgs- och
socialnämnden före den 1 november det år då kommunfullmäktige väljs.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att KPR beslutar om förfarande
för anmälan av förslag till nya ledamöter och ersättare i KPR och att dessa
baseras på gällande arbetsordning.
Omsorgs- och socialförvaltningen kommer efter att samtliga
pensionärsorganisationer inlämnat förslag på nya ledamöter och ersättare att
bereda ett förslag inför omsorgs- och socialnämndens sammanträde
måndagen den 26 november.
Detta innebär att anmälda representanter behöver ha följande information
vid anmälan för att de ska kunna bli kallade till KPR:s första sammanträde
under 2019:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Personnummer
• Bankinformation (för utbetalning av arvoden)
Samtliga uppgifter är obligatoriska, och omsorgs- och socialförvaltningen
uppmanar samtliga pensionärsföreningar att utse personer som har
möjlighet att använda e-post för att tillgodogöra sig handlingar inför rådets
sammanträden.
Beslutsunderlag
- Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet i Mjölby kommun,
2015-03-31
- Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
Pensionärsorganisationerna inkommer till omsorgs- och socialnämnden med
förslag till ledamöter och ersättare till KPR för mandatperioden 2019 – 2022
senast den 31 oktober 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24 fortsättning
Beslut
1. Pensionärsorganisationerna inkommer till omsorgs- och
socialnämnden med förslag till ledamöter och ersättare till KPR för
mandatperioden 2019 – 2022 senast den 31 oktober 2018
___
Beslutet skickas till:
Akten
KPR
OSN
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Övriga frågor
Rådet undrar om begreppet gemensam lokalvårds- och måltidsorganisation.
Vad innebär det? Innebär det att köken ska centraliseras?
Ordföranden Anna Johansson (S) svarar att det är organisationen i
stadshuset som det handlar om och att verksamheterna skulle samlas på
samma förvaltning och att budgeteringen hamnar på en nämnd istället för
flera. Utredningen är ett förslag till inriktning för detta och omsorgs- och
socialnämnden har fått yttra sig i frågan. Köken kommer att finnas kvar på
de platser de är idag och ska alltså inte centraliseras till en eller ett få
platser.
Omsorgs- och socialnämnden anser att entreprenaderna ska få ha kvar
ansvaret för köken vid upphandling och att flera saker måste redas ut innan
organisationen ändras.
Detsamma gäller för lokalvården, som är tänkt att det ska bakas in i
lokalhyran. Samordningsvinster ska eftersträvas mellan våra förvaltningar
gällande städningen om det går.
Rådet undrar hur långt arbetet med införande om förenklat beslutsfattande
har kommit.
Ordföranden Anna Johansson (S) svarar att det ska tillbaka till nämnden
för beslut i oktober eller november. KPR kan få information om det
slutgiltiga beslutet på sitt sammanträde i november. Ett sådant beslut skulle
börjar gälla från och med 1 januari 2019 i sådant fall.
Rådet ger återkoppling från politikerutfrågningen den 8 augusti. Alla
representanter i KPR är nöjda med utfallet gällande deltagande och
genomförande.
Rådet undrar vad omsorgs- och socialnämndens stora underskott i år beror
på.
Ordföranden Anna Johansson (S) svarar att det beror på i huvudsak att
placeringar inom socialtjänst har stigit i kostnad samt det totala antalet
ökade timmar på hemtjänsten på grund av svåra enskilda ärenden. Dessa
ärenden utgörs inte av de traditionellt äldre utan istället nya grupper som vi
inte haft huvudansvar för tidigare. Det kan röra sig om personer i
medelåldern som har svår cancer exempelvis och andra LSS-ärenden där
försäkringskassan inte betalar.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Mötets avslutande
Ordföranden Anna Johansson (S) tackar alla närvarande för visat intresse.
Sammanträdet förklaras avslutat.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

