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PR § 1

Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen och protokollet läggs till handlingarna.

___
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PR § 2

E-hälsa

Helene Larsson var inbjuden till dagens möte för att prata om E-hälsa. Larsson fick dock
förhinder och bjuds in till nästkommande möte.

BESLUT

Pensionärsrådet bordlägger ärendet till nästkommande möte.

___
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PR § 3

Aktuell information från kommunen

Kommunstyrelsen Björn Norberg

Björn Norberg och Maj Holmström presenterar sig för rådet. Kommunstyrelsen har inget att
delge rådet utan efterfrågar istället om rådet har funderingar som Kommunstyrelsen kan
kommentera.

Varningssystem passerande tåg

Frågan om avsaknad av varning för passerande tåg tas upp som ett problem som bör åtgärdas.
Tage Svensson, berättar att SPF lämnat frågan till Transportstyrelsen. Svensson förmedlar att
Transportstyrelsen säger att de ska åtgärda problemet och att de arbetar fram ett nationellt
system.

KPR frågar sig när varningssystemet ska vara klart. Varningssystem för passerande tåg är en
fråga som bör åtgärdas snarast.

Björn Norberg tar med sig frågan till kommunalråden och kommunchefen för att höra vad
som sker. Till nästa möte ges information angående vad som framkommit.

Referensgrupp angående byggande av äldreboende i Älvängen

Daniel Höglund tar upp frågan angående att KPR är lovade att ingå i referensgrupp för
byggande av äldreboende i Älvängen. Höglund frågar Kommunstyrelsen när referensgruppen
ska tillsättas och varifrån man kan vänta sig en inbjudan. Höglund påpekar att det är viktigt att
få vara med i ett tidigt stadium för att få reell påverkan.

Monica Samuelsson svarar att hon har samtalat med oppositionsråd Paula Örn angående att
KPR ska ingå i referensgruppen och att man inte har någon mer information att lämna om
detta i dagsläget.

Björn Norberg tar med sig frågan till Kommunstyrelsen. När det blir aktuellt med
referensgrupp kommer KPR att bjudas in.

Samhällsbyggnadsnämnden Rolf Gustavsson

Rolf Gustavsson informerar från samhällsbyggnadsnämnden:

Det arbetas fram planbesked till Svenstorp, norr om Ivar Arosenius väg. Där finns sedan
tidigare en detaljplan som godkänner 1 1/2 plansvillor. Nu undersöks godkännande av
tvåplansvillor.

Gamla Arosenius-tomten ska ut på utställning.
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Gustavsson informerar att det sätts upp ett av konstverk i centrala Älvängen till minne av
konstnären Ivar Arosenius.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett åtgärdsförslag angående sanering på
Kvarnmarksområdet. Kommunens förslag innebär att man ska ta bort det som är förorenat.

Arbete fortgår med bullerutsatta områden i kommunen. En helhetsbild över kommunen
håller på att tas fram för att kunna säga hur kommunen hanterar bullret. Arbetet är på god
väg, men inget är klart. Gustavsson informerar även att ett regeringsarbete pågår för att
förenkla byggande i bullerutsatta områden.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Monica Samuelsson

Monica Samuelsson informerar från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden:

Samuelsson berättar att nämnden är inne i en intensiv period där de mål och uppdrag som
finns i budgeten ska åstadkommas. Ett av de stora uppdragen är att sänka arbetslösheten för
unga. Ett annat stort uppdrag är att erbjuda feriejobb till alla de ungdomar som ansöker och
är födda 1998 eller 1999 .

Individ- och familjeverksamheten har sparkrav. Verksamheten behöver få ned kostnaderna på
boende i missbruksvård, vilket är kostnader svåra att sänka. Man ser fram emot att
motivationsboendet i Bohus ska komma igång.

Nämnden går igenom de öppna jämförelserna för att kunna se hur Ale ligger till och vad som
kan förbättras.

Handboken om förskrivning av hjälpmedel kommer tas upp på kommande nämnd. Där har
man valt att följa hur man gör i regionen.

Slutligen berättar Monica att hon har varit på besök i Umeå. I Umeå har de kommit långt i sitt
arbete med barn och unga "första linjen".

Det görs en granskning av vårdplanering.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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PR § 4

Aktuell information från pensionärsorganisationerna

Olämpliga läkemedel
* Kvarvarande ärende från KPR-mötet 2015-02-16.
Ale kommun har mottagit en skrivelse om användningen av olämpliga läkemedel i Ale
kommun. Vad har den skrivelsen resulterat i för åtgärder?

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorgen framför svar å Ellinor Seths,
verksamhetschef hälso- och sjukvård, vägnar. Om rådet önskar, kan Ellinor Seth komma
någon annan gång och ge fördjupade svar.

Ellinor Seth har besökt alla 4 vårdcentraler i Ale i syfte att få ett gemensamt grepp angående
problemet med användningen av olämpliga läkemedel.

Sedan 2010 har Ale har fått rejäl minskning bland äldre över 80 år som använder olämpliga
läkemedel. Bland de som använder fler än 10 läkemedel är förbättringen inte lika bra.

På apoteket finns en vägledande broschyr som heter "Passar dina mediciner ihop?".
Broschyren informerar hur man ska gå tillväga för att kontrollera att man har en bra
medicinering, eller om något behöver göras för att förbättra den.

Rätt användande av läkemedel är viktigt. Samuelsson tar med sig frågan till
rådet för hälsa och trygghet, där hon är ordförande. Rådet godkänner detta.

Rådet är intresserade av att Ellinor Seth kommer och pratar mer om detta samt önskar
fortsättningen på öppna jämförelser nästa eller nästnästa gång.

Mat för hemmaboende
* Kvarvarande ärende från KPR-mötet 2015-02-16.
Vilka metoder kommer Ale kommun att satsa på för mat till hemmaboende?

Ann-Sofie Borg svarar:

Verksamheten ska stämma av med nämnden innan sommaren, om tolkningen av nämndens
uppdrag angående mat för hemmaboende.

Innan uppdraget är avstämt är det svårt att ge några detaljer kring satsningen. Redan nu kan
man dock säga att ett krav för att komma ifråga i satsningen är att personen har
biståndsbedömning. Behoven hos människor olika ut, och alla som har biståndsbedömning
kommer inte få mat i hemmet. Utredningen ska fastlägga vilka krav som ska uppfyllas för att
kunna få detta.
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Utbildning för KPRs pensionärsorganisationer.
* Enligt gällande reglemente ska pensionärsorganisationernas ledamöter ges möjlighet att delta
i utbildningar, studiebesök m.m. som är kopplat till uppdraget. Kommunen svarar för rimlig
kostnadsersättning.

Vi har nu planerat en 1-dagsutbildning för vårt uppdrag som vi räknar med att genomföra
under hösten 2015. Kostnaden beräknas till 3 600 kr.

Sjukvårdsteamens möjligheter
* Vi förutsätter att sjukvårdsteamen ges förbättrade möjligheter att bedriva sina rehabiliterande
insatser och eftervård hemma hos de patienter som kommit hem som ”färdigbehandlade” från
sjukhus.

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorgen framför svar å Ellinor Seths,
verksamhetschef hälso- och sjukvård, vägnar:

Verksamheten har fått inspiration hur man gör i Trollhättan. Tanken är att "färdigbehandlade
patienter" ska få hjälp i hemmet av ett vårdplaneringsteam. Vårdplaneringsteamet är
detsamma som trygg hemgång. Om personen kommer behöva hemtjänst leder detta till att
personen får mer tid på sig att bestämma vilken utförare man vill ha. Det anses bra att
personen får tänka i lugn och ro. En annan aspekt är att biståndsanpassningen kanske ser
annorlunda ut efter ett antal dagar, då är det bra att man väntat lite med
biståndsbedömningen.

Det påpekas att det kan vara svårt att göra rehabiliterande insatser i hemmiljö i många fall. Där
kommer bostadsanpassningen in. Fastighetsägaren har rätt att säga nej till bostadsanpassning.
Dock finns hjälpmedel som ofta löser problemet. En annan aspekt är arbetsmiljö.

Behovsanalys och åtgärdsplan för korttidsboendeplatser
* Sannolikt kommer det inte att finnas något nytt äldreboende i kommunen förrän om 4-5 år.
Vi föreslår därför att det snarast görs en behovsanalys och åtgärdsplan för utökade antal
korttidsboendeplatser för de kommande 4-5 åren. Den demografiska utvecklingen visar att
antal äldre personer blir fler och därmed blir också behovet av sjukvård och eftervård större.
Idag tillämpar sjukhusen 5 dagar som norm för ”färdigbehandlade” patienter. Det är inte
osannolikt att den tiden kommer att minskas till 3 dagar.
Vi anser att rehabilitering och eftervård efter sjukhusvård kan göras mer rationell och
kostnadseffektiv i därför lämpligt utrustade korttidsboendeplatser än i normala hemmiljöer.

Ann-Sofie Borg och Monica Samuelsson svarar:

Trycket på korttidsplatser varierar över året. Det varierande trycket beror bland annat på antal
platser på sjukhuset, tillgång till sjuksköterskor och hur många som är sjuka. Det har varit en
lång period med hårt tryck på korttidsplatser i Ale men nu just nu ser det bra ut.

Nämnden arbetar på att skapa ett extra antal korttidsplatser. Nu skönjas effekterna av
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nedläggningen av korttidsboendet förra året. Hur många korttidsplatser som ska finnas att är
svårt att planera till fullo.

Förra året gjordes en översyn om boendeplatser. Andel korttidsplatser i våra särskilda boende
har utökas. Platsen i Rävlanda köpes fortfarande. När den personen inte är aktuell längre, får
det avgöras om platsen ska behållas eller inte.

Daniel Höglund informerar från KPR för regionen: det är viktigt kommunerna tar hem
personer. Sjukhusen missar att ta emot akutplatser på grund av att andra patienter som är
medicinskt färdigbehandlade tar upp platser på sjukhusen eftersom de inte har någonstans att
ta vägen.

Till hösten önskar rådet att Ann-Sofie Borg återkommer angående situationen med
korttidsplatser.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.
Rådet beslutar att pensionärsorganisationernas ledamöter kan utföra sin planerade 1-
dagsutbildning med en total ersättning på 3600 kr. Arvodesbelopp utgår ej.

___
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PR § 5

Övriga frågor

Angående det nya särskilda boendet, önskas möjlighet till parboende eller närhet till
trygghetsboende.

Ritva Jansson undrar hur det går med lokalen i Bohus, som pensionärsorganisationerna tillåtits
använda, när det planeras göras om till personalrum. Inget svar kan lämnas på det utan det är
en dialog som får fortsätta.

Daniel Höglund frågar hur man går tillväga rent formellt om man vill vara med och titta på hur
ett trygghetsboende kan se ut.

Monica Samuelsson föreslår, med tanke på begränsat antal medel, att man kan ta ett
sammanträdesmöte som man använder till att åka på studiebesök på. Pensionärerna får
undersöka vart vi ska åka. Rådet bestämmer att ärendet hanteras på ovan beskrivna vis..

BESLUT

Pensionärsrådet noterar mötet.

___
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