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§1

Dnr 2020-000012 739

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen utan
justeringar.
________________
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§2

Dnr 2020-000014 739

Val av justerare
Beslut
Kommunala pensionärsrådet utser Christel Svensson (SKPF) att jämte
ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker den 4 mars kl. 14:00.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2020-000046 739

Presentation av tillförordnad förvaltningschef Vårdoch omsorgsnämnden - KPR
Sammanfattning
Muntlig presentation av ny t f förvaltningschef Carina Ringtun.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Carina Ringtun, t f förvaltningschef
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§4

Dnr 2020-000047 040

Bokslut 2019
Sammanfattning
T f förvaltningschef Carina Ringtun föredrar bokslut 2019 för Kommunala
pensionärsrådet.
Vård- och omsorgsnämnden har för 2019 ett underskott på 10.498tkr.
Bedömning
Sammantaget beror underskottet på
Fler hemtjänsttimmar än budgeterat.
Svårt att anpassa verksamheten utifrån förlust av hemtjänsttimmar till extern
utförare.
Nytt avtal i semesterlagen om rätten att spara semesterdagar från 40 dagar
till 30 dagar. Uttaget av överskottet på semesterdagar har belastat budgeten.
Detta kommer även att belasta budget för 2020.
Utfasning av årsarbetstidsavtalet har genererat plustimmar som tagits ut och
därmed medfört en extra kostnad.
Faktura på 1,8 mkr från RonnebyHus på kostnader gällande Ålycke i
Johannishus, när påbörjad ombyggnad stoppades.
Försenad faktura på 1mkr från Region Blekinge på hjälpmedel från 2018.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson
(SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Ann-Sofie Larsson (SKPF), Kerstin
Johansson (SPF) och Ingrid Karlsson (PRO).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________

Justerandes sign
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§5

Dnr 2020-000016 739

Aktuellt i Vård- och omsorgsnämndens verksamhet
Sammanfattning
T f förvaltningschef Carina Ringtun föredrar ärendet för Kommunala
pensionärsrådet.
•

Bemanning – de som tidigare sysslat med ruttplanering.

•

Förvaltningen arbetar med att se över bemanning i verksamheten för
att få effektivare planering av personal.

•

Samverkan med Socialförvaltningen – nattpatrull, larm,
bemanningsplan funktionsstöd.

•

Administrativ handläggare ska börja på förvaltningen.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christel Svensson
(SKPF).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________

Justerandes sign
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§6

Dnr 2020-000042 730

Redovisning intern kontroll 2019
Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell föredrar ärendet.
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS
2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vårdoch omsorgsförvaltningens verksamhet.
2019 års internkontroller har genomförts av kvalitet- och
verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt
utvecklingssamordnare.
Internkontrollplanen 2019 innehöll följande kontrollpunkter
− Biståndsbeslut/utfall hemtjänst. Ingen väsentlig avvikelse.
− Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och
2017:37. Väsentlig avvikelse finns.
− Begränsningsåtgärder. Ingen väsentlig avvikelse.
− Team-träffar. Väsentlig avvikelse finns.
− Basal hygien SOSFS 2015:10. Väsentlig avvikelse finns.
− Senior Alert. Väsentlig avvikelse finns.
− Biståndshandläggning. Väsentlig avvikelse finns.
− Sekretess. Väsentlig avvikelse finns.
Bedömning
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS
2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vårdoch omsorgsförvaltningens verksamhet.
2019 års internkontroller enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-0130 Dnr 2019-000019 730 har genomförts av kvalitet- och
verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt
utvecklingssamordnare.
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Internkontrollplanen 2019 innehöll följande kontrollpunkter
− Biståndsbeslut/utfall hemtjänst. 20 ärenden är granskade genom
verksamhetssystem och ruttplaneringssystem. Inga anmärkningar.
Bedöms inte som väsentlig avvikelse.
− Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och
2017:37. Bedömning gjord enligt matris där 1 = mycket liten risk för
fel och 5 = mycket stor risk för fel vid läkemedelshanteringen.
Bedöms som väsentlig avvikelse eftersom 22 kontroller av 54 visar
på risk fyra eller fem samt visar 19/31 kontroller att avräkning
narkotika brister.
− Begränsningsåtgärder. Klart förbättrat resultat sen föregående år.
Bedöms inte som väsentlig avvikelse.
− Team-träffar. 20 team-träffar kontrollerade både fysiskt och via
protokoll. Det som togs upp på mötet hade relevans för
genomförandet. Sjukgymnast/fysioterapeut närvarande endast vid två
av team-träffarna, Arbetsterapeut närvarade vid alla utom tre och
sjuksköterska närvarande vid alla utom två. Enhetschef och
undersköterskor närvarade vid alla. Bedöms som väsentlig avvikelse.
− Basal hygien SOSFS 2015:10. PPM-BHK - punktprevalensmätning
av basal hygien och klädregler som görs nationellt 1 g/år. 325
observationer gjordes under v 12-13 av hygienombuden på varje
enhet. Självskattningar som görs 2 gg/år på varje enhet genom en
självskattningsblankett som delas ut på APT till alla medarbetare,
263 självskattningar är gjorda. Båda mätningarna visar att
följsamheten är mycket bristfällig. Bedöms som väsentlig avvikelse.
Bilaga med resultat bifogas i ärendet.
− Senior Alert. Tas inte upp på alla team-träffar och närvaro av de
professioner som ska samverka kring senior alert är bristfällig. Få
riskbedömningar gjorda i relation till antal patienter som finns i
verksamheten. Bedöms som väsentlig avvikelse. Bilaga med 2019 års
resultat bifogas.
− Biståndshandläggning. Genom verksamhetssystemet kontrollera om
uppföljning av beviljade insatser utförs. Under året har 20
biståndsbeslut kontrollerats genom verksamhetssystemet. Av dessa
var 13 st uppföljda inom tidsramen 7 st var inte uppföljda inom
tidsramen. Bedöms som väsentlig avvikelse.
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− Sekretess. Granskning gjort av 21 kontor från olika delar i
verksamheten. Sju stycken var ok, övriga hade personuppgifter
framme obevakat. Bedöms som väsentlig avvikelse.
På de kontrollpunkter där det finns väsentlig avvikelse finns förslag till
åtgärder som lämnas till respektive verksamhet som ansvarar för att
åtgärdsplanen genomförs.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Ingrid Karlsson (PRO),
Ann-Sofie Larsson (SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Kerstin Johansson
(SPF) och Christel Svensson (SKPF).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera redovisningen till
protokollet.
________________
Exp:
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes sign
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§7

Dnr 2020-000053 739

Informationsärende: Begäran från ÄldrenämndenRedovisning av dygnskostnad och portionskostnad för
mat som serveras äldre genom kostenheten
Sammanfattning
Föreligger protokollsutdrag från Äldrenämnden 2019-10-23 § 169 samt Teknikfritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 195
• Äldrenämnden 2019-10-23 § 169: ”Äldrenämnden beslutar att tillskriva
Teknik- fritid- och kulturnämnden hemställan om redovisning för dygnskostnad
och portionskostnad för mat som serveras äldre genom kostenheten.”
• Teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 195: ”Teknik- fritid- och
kulturnämnden beslutar att yttra till äldrenämnden att kostenheten och teknikfritid- och kulturnämnden arbetar med att ta fram bättre mätmetoder men kan i
dagsläget inte lämna mer exakta siffror än ovan bedömning från ansvarig
tjänsteman.”

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson
(SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Susanne Petersson (C) och Kerstin
Johansson (SPF).
Yrkanden
Christel Svensson (SKPF) yrkar att Kommunala pensionärsrådet beslutar
yttra till kostchefen att rådet önskar få svar avseende kostnad per portion
som serveras i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Christel Svenssons
(SKPF) yrkande och finner att Kommunala pensionärsrådet bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att yttra till kostchefen att rådet önskar
få svar avseende kostnad per portion som serveras i vård- och
omsorgsnämndens verksamhet.
________________
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Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
Elena Johansson, kostchef
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§8

Dnr 2020-000055 739

Mötesplatser
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M) informerar om mötesplatser:
Äldrenämnden fick under hösten begäran från Kommunstyrelsen om
budgetbesparingar på 2 procent, ett av förslagen var att ta bort
serveringspersonal på dagcentraler som bestod av omplaceringspersonal
inom äldreomsorgen.
När trygghetsboenden startades stod i reglementet att de inte skulle innehålla
matservering. Trygghetsboende är gemensamhetslokal med aktiviteter
kopplat till värdinna.
Omplaceringsärendena beslutades sedan av förvaltningschefen. Ett av
Äldrenämndens förslag till Kommunfullmäktige var att ta bort
serveringspersonalen och att istället höja antalet aktivitetssamordnare.
Enligt budget skulle två aktivitetssamordnare utöver de två befintliga
anställas, det har man ännu inte hunnit göra därför har luckan ännu inte
täppts till.
Förvaltningen ska ha dialog med boendena. De nya aktivitetssamordnarna
beräknas vara på plats inom några veckor.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Ann-Sofie Larsson
(SKPF), Christel Svensson (SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Kerstin
Johansson (SPF), Ingrid Karlsson (PRO) och Gunn Svedberg (PRO).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________

Justerandes sign
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§9

Dnr 2020-000057 739

Information avseende uppdraget utplacering av
parkbänkar
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M) informerar om uppdraget utplacering av
parkbänkar.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Kerstin Johansson (SPF)
och Ingrid Karlsson (PRO).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Kommunala pensionärsrådet beslutar
att tillskriva Teknik- fritid- och kulturnämnden följande fråga: är
parkbänkarna utplacerade och i så fall var?
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att Kommunala pensionärsrådet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att tillskriva Teknik- fritid- och
kulturnämnden följande fråga: är parkbänkarna utplacerade och i så fall var?
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
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§ 10

Dnr 2020-000056 739

Seniordagen 2020
Sammanfattning
Pensionärsorganisationerna uppmanas att utse två representanter vardera till
arbetsgruppen för Seniordagen 2020. Representanterna presenteras till
Kommunala pensionärsrådets nästkommande sammanträde.
Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådets föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christel Svensson
(SKPF).
Yrkanden
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Kommunala pensionärsrådet beslutar
att vardera av pensionärsorganisationerna ska utse två representanter och
meddela sekreteraren inom två veckor.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner att Kommunala pensionärsrådet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att vardera av
pensionärsorganisationerna ska utse två representanter och meddela
sekreteraren inom två veckor.
________________
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§ 11

Dnr 2020-000020 739

Information från kommunstyrelsen
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M), ger information om ärendena från
kommunstyrelsens sammanträden 2020-01-14 samt 2020-02-04.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson
(SKPF), Ingvar Svensson (SPF), Gunn Svedberg (PRO), Ingrid Karlsson
(PRO) och Susanne Petersson (C).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 12

Dnr 2020-000019 739

Inkomna skrivelser
Sammanfattning
Följande skrivelser föreligger inför sammanträdet:
Protokoll Samverkansnämnden 2020-01-10 §§ 1-11.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 13

Dnr 2020-000022 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Ordförande Anders Lund (M) ställer frågan om Kommunala pensionärsrådet
är intresserade av verksamhetsbesök på Attendos kommande boende. Rådet
ställer sig positiva till detta. Ordföranden ämnar återkomma i ärendet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christel Svensson
(SKPF), Gunn Svedberg (PRO), Ingrid Karlsson (PRO), Anja Bennhagen
(PRO), Ingvar Svensson (SPF) och Susanne Petersson (C).
Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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