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Plats och tid

Hobysalen, stadshuset,

Närvarande

Sune Håkansson (RP)
Anders Lund (M)
Bo Johansson (S)
J an-Enk Wildros (S)
Johnny Magnusson
Anja Bennhagen
Laila Andersson
Ingvar Svensson
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SPF
SPF
SPF
SPF

Eva Holmberg

Sonja Nilsson
Kristina Sjöberg

SPRF
SKPF
SPRF
SPRF

Irene Pettersson

Lars Svensson
Bengt-Åke Petersson

Övriga deltagare Lena Jacobsson, Peter Nordberg, Elena Johansson, Elisabet Backström, Kristina
Bejmar och sekreterare Joakim Karlsson.
Utses att justera Ingvar Svensson

J usteringsplats/
Tid

Kommunledningsförvaltningen/tisdagen den 8 September 2015
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Joakim Karlsson
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Sune Håkansson
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Paragrafer: 33-41
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Joakim Karlsson

§ 33

Mätets ôppnande och val av justeringsperson.
Ordförande Sune Håkansson (RP) hälsar välkommen till dagens sammanträde.
Ingvar Svensson, (SPF), utses att justera dagens protokoll.
§ 34

om Äldredagen.

Information

Anhörighetssamordnare Lenadacobsson redogör enligt

följ ande.

Äldredagen 2015 äger rum torsdagen den 29 oktober i Knut Hahnskolans aula. Temat för dagen är
vardagshj älpmedel, trygghet, säkerhet och teknik. Äldreförvaltningens chef Torill Skaar Magnusson
och Äldrenämndens ordförande Sune Håkansson kommer inleda dagen. Därefter kommer
arbetsterapeuter från hemsjukvården ge information om förskrivning av hjälpmedel.
Utvecklingssamordnare Elisabeth Backström och larmansvarig Marie Staffas kommer prata om
trygghet genom teknik. Slutligen
”Bättre Balans”.

kommer Civilförsvarsförbundet

presentera sin äldreinformation

Dagen avrundas med underhållning i aulan i form av Svänggänget.
Ordförande Sune Håkansson tackar för informationen.

§ 35

Svar på iörsäkringsfrågor

Ekonom Peter Nordberg svarade på två frågor som Laila Andersson

(SPF)

ställt

2015-06-03.

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även personer som inte är anställda hos kommunen
men som befinner sig verksamhet anordnad av kommunen. Om kommunen har gett SPF i
uppdrag att gå ut på promenader med patienter på Vidablick så omfattas även SPF av vår
i

Om SPF eller någon annan

ansvarsförsäkring.

(t

ex nyanlända ungdomar)

som fått i uppdrag av

kommunen att gå ut på promenader med rullstolsbundna patienter skulle ”brista” sitt utövande
så att någon patient kommer till skada så gäller alltså kommunens ansvarsförsäkring.
i

De som på uppdrag av kommunen går på promenader med rullstolsbundna patienter är ej

olycksfallsförsäkrade via oss. Föreningarna måste ha egna olycksfallsförsäkringar för sina

medlemmar.

Ordförande Sune Håkansson tackar för svaren.
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§ 36

Remiss från Äldreförvaltningen avseende förslag
Pensionärsföreningama som är representerade
remissen att inte höja avgiftstaxan.

i

till

ny avgiftstaxa, timtaxa.

Kommunala Pensionärsrådet förslår som svar på

Exp.

Kommunstyrelsen
Budgetberedning
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§ 37

Budget 2016-2017
Ordförande Sune Håkansson redogör för budget 2016-2017. Anrnärkningsvärt är att hemtjänsttimmarna
har slutat öka i jämförelse med förra året vid samma tidpunkt. Mer utförliga beskrivningar av
verksamheten samt mål går att finna i bilagan som sammanfogades i samband med utskicket inför
sammanträdet.
§ 38

Information från kostenheten
Kostchef Elena Johansson informerar

om kosten

i

de olika verksamheterna.

Det har varit svårt att rekrytera vikarier under sommaren, vilket har varit en bidragande orsak till att
kvalitén på mat och miljö på Vidablick blivit lidande. Andra orsaker till den rådande situationen på
Vidablick är att den tidigare köksmästaren sjukskrivit sig och sagt sig upp sig. På hela taget har det
Varit en oklar ledning vilket skapat en ojämn kvalité på maten.
Idag är rekryteringen med en ny köksmästare
Kallinge köksmästare på Vidablick.

i

full

gång. För tillfället är Jesper Johansson från köket

i

Prioritetsområdet för att förbättra kvalitén på milj ön på Vidablick är att förbättra kundbemötandet. Det
stort förbättringsarbete på både kundbemötande och kvalité på mat. En del i det stora
förbättringsarbetet är att en utbildningsinsats pågår. Innehållet i utbildningsinsatsen är bl.a. näringslära,
livsmedelssäkerhet och att bygga upp rutiner kring beställning av livsmedel etc.

pågår ett

Jan-Erik Wildros (S) undrar om någon uppföljning och avstämning görs av förbättringsarbetet.
SLI‘ frân Elena Johansson: Det görs uppföljningar av förbättringsarbetet. Det rör sig om oplanerade
stickprov och möte med ledningsgruppen l gång per vecka och morgonmöte samt efterrniddagsmöte
med ansvarig personal. Det första steget för att få tillbaka kunder är att servera god mat.
Kristina Sjöberg, SPRF, påpekar att distributionen av mat som skickas hem också saknar kvalité.
från Elena Johansson: Maten som distribueras med hemtjänst är densamma som serveras på
avdelningarna. Det är hela produktionen som måste förbättras. En av anledningarna till detta är dock att
lådorna med mat skapar kvalitetsförsämring tyvärr.

S_vg_r_'

Laila Andersson, SPF, undrar om det är någon variation på desserterna som serveras.
Svar från Elena Johansson: I dagsläget är det främst kräm och soppa som serveras som desserter
veckorna medan en finare dessert serveras på helger. Det ska dock tilläggas att maten näringsrik.

i

Ingvar Svensson, SPF, undrar hur maten hålls varm när den distribueras med hemtjänst.
SLM från Elena Johansson: Lådorna med mat ställs in i värrneskåp eller packas i väskor med
vänneklampar som håller värmen i rätt temperatur. Lådorna ställs sedan in i en större frigolitbox. Detta
är i särklass det säkraste och bästa sättet för att hålla maten varm.
Ingvar Svensson, SPF, undrar hur många procent av maten som serveras som är svensk.

SLI:

från Elena Johansson:

Maten som serveras har upphandlats genom lagen om offentlig

upphandling (LOU) vilket tyvärr gör att krav på

~

prioritet just

Justáåâ.,

nu

är

dock att maten håller god

att

kvalité

maten ska vara svensk inte kan
och ser god ut.
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Johnny Magnusson, PRO, undrar hur möjligheterna

ser ut for att

kunna servera mat från lokala

producenter.

Svar från Elena Johansson: Lokala producenter kan bistå med insatser men det är svårt att uppfylla
som ställs for att säkerställa leverans året om. Däremot får vi grönsaker från en leverantör i
Hässleholm som håller god kvalité.
krav

§ 39
Aktuellt i äldreförvaltningen

Utvecklingssamordnare Elisabet Backström redogjorde för vad som är aktuellt

i

äldreforvaltningen.

Det pågår för tillfället en stor satsning på personalförstärkning. Det rör sig dels om nya tjänster
såsom en psykiatrisjuksköterska, en dietist och traineetjänster för enhetschefer och
sjukgymnaster.

En ny åldreomsorgsplan är under arbete. Det är en plan för ett systematiskt
kvalitetssäkringssystem i linje med ett nytt kornmittédirektiv. Kommittédirektivet är en
nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen med syftet att med långsiktiga insatser inom
strategiska viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.
Ordförande Sune Håkansson informerar om att köerna till de
Däremot är köerna längre till demensboenden.

särskilda boendena är hanterbara.

Det har varit inflyttning till det nya trygghetsboendet Espedalen. Flera synpunkter på fel bl.a.
badrummen, har dock uppdagats. Anders Lund, M, tycker det är beklagligt att befintlig
kompetens inte utnyttjas vad gäller ritningsgranskning.

§

i

40

Rapport från kommunstyrelsen
J an-Erik Wildros, (S), informerar från

Kommunstyrelsens protokoll finns

kommunstyrelsens två senaste sammanträden.
del av på kommunens hemsida.

att ta

§41
Övriga frågor

Johnny Håkansson, PRO, undrar varfor det kostar pengar för en ideell förening att informera om sin
verksamhet, Lex. vid
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