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PR § 21

Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen och protokollet läggs till handlingarna.

___
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PR § 22

Aktuell information från kommunen

Kommunstyrelsen Maj Holmström

Maj Holmström informerar från Kommunstyrelsen:

Det sker en översyn av mattaxorna inom äldreomsorgen. Förslaget innebär en höjning av
portionspriset med drygt 14 kr samt att priserna i fortsättningen årligen justeras enligt
konsumentprisindex (KPI). Främsta anledningen till att höja taxorna beror på att Ale
matservice har höjt priserna. För den enskilde innebär förslaget en högre kostnad för
matleverans. Priset för maten på dagverksamhet föreslås öka med 13 kronor per portion.
Förslaget ska upp till beslut i kommunfullmäktige. De nya taxorna föreslås att gälla från och
med 2016-02-01.

Flyktingmottagandet för en tolvmånadersperiod ses över.

Angående de trasiga bullerplanken på väg E:45 är förhoppningen att det ska vara lagat innan
årsskiftet. Orsaken till att det har tagit lång tid att laga bullerplanken beror på överklagan av
upphandlingen.

Kommunstyrelsen har beslutat att det nya kommunhuset ska vara beläget i Nödinge.
Älvängen får ett äldrecenter. Kommunstyrelsen har även beslutat att det ska byggas en ny
ridanläggning i Jennylund. Både ärendet om kommunhus och ridanläggningen ska vidare till
Kommunfullmäktige för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden Rolf Gustavsson

Rolf Gustavsson ger kort information om planbesked i kommunen.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Monica Samuelsson

Monica Samuelsson informerar från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden:

2015-10-22 är det nämnd. Monica Samuelsson ger kort information vilka ärenden som ska
behandlas på nämnden.

Ett av ärendena till nämnden handlar om att ta bort biståndsbesluten för servicehusen och
omvandla dessa till Äldrelägenheter. Fördelningen av bostäderna kan ske på samma sätt som
på den reguljära bostadsmarknaden, dock utifrån ett par i förväg bestämda kriterier. Förslag
på kriterier är att den sökande (eller en av de sökande om det är ett par) ska vara 65 år eller
äldre och i behov av en tillgänglig bostad.

Nämndplan och budget för 2016. Föreslagen nämndplan och budget för 2016 innebär
åtstramningar för att budgetramen ska hållas.
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BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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PR § 23

Aktuella ärenden från pensionärsorganisationerna

Mat för hemmaboende

* Kvarvarande ärende från KPR-mötena 2015-02-16, 2015-04-13, 2015-05-11 och 2015-09-14.
Hur har den fortsatta utredningen i detta ärende avancerat sedan i maj?

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg, informerar:

Verksamhetschef äldreomsorg Ann-Sofie Borg, biståndshandläggare, enhetschef hemtjänst,
planeringssekreterare samt två politiker besökte i september Munkedal för att ta reda på hur
deras biståndsbedömda insats matlagning i hemmet ser ut och fungerar. Besöket upplevdes
givande.

Behovsanalys och åtgärdsplan för korttidsboendeplatser.

* Hur ser situationen ut för tillgången med korttidsboendeplatser i närtid och framåt?

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg, informerar:

Verksamheten har inga specifika platser som är avsedda för enbart korttidsplatser. Främst
används tillfälliga platser på det särskilda boendet Vikadamm när någon behöver en
korttidsplats.

I dagsläget har verksamheten färre beslut om boende samt färre beslut om korttidsplats. Det
kan vara en effekt av det nystartade Trygg hemgångsteamet som har varit igång några veckor.
Huvudsyftet med Trygg hemgångsteamet är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet
och vara trygghetsskapande. Det är dock i dagsläget för tidigt att uttala sig om Trygg
hemgångs effekt på ett minskat behov av korttidsboende.

* Vilka konsekvenser får den reducerade budgeten för 2015 och 2016 i äldreomsorgen?

Monica Samuelsson informerar:

Budgeten är inte reducerad, däremot krävs åtstramningar för att hålla den satta budgeten. För
2015 är ett budgetunderskott prognostiserat.

2015-10-22 ska nämndplanen för 2016 beslutas. Nämndplanen beskriver hur sektorns
specifika verksamheter ska arbeta för att uppnå de prioriterade målen satta av
kommunfullmäktige. Innan beslut är taget i nämnden går det inte att säga vad det blir för
konsekvenser i äldreomsorgen.

* Med tanke på den som vi tycker stora omsättningen av högre tjänstemän inom
äldreomsorgen i Ale kommun efterlyser vi ett möte med HR om rekryteringen och
personalpolitiken.
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Björn Järbur, kommunchef, var inbjuden för att prata om personalläget generellt, han hade
dock förhinder.

Diskussion fördes om orsaker till den höga personalomsättningen. Två huvudorsaker kan
skönjas, hög arbetsbelastning samt att personer byter arbete som ett steg i karriären.

Ann-Sofie Borg informerade att sektorn har ett uttalat uppdrag att behålla personal och
chefer. När det finns en färdig strategi för detta önskar rådet få del av den. Den höga
personalomsättningen skapar oro ute i verksamheterna och hos brukarna.

* Hur långt har ärendet med att bygga ett nytt äldreboende i Älvängen kommit?

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är inte inblandade i förhandlingarna. Information om
äldreboendet kan ges först när avtalet är färdigt.

* Den nu gällande taxan för hemtjänst har varit gällande den senaste tiden (>1 år). Vi
efterlyser en utvärdering av detta, och om det varit många som ”hoppat av” beroende på
höga avgifter.

Ann-Sofie Borg informerar:

Den nya taxan, innebär att brukaren betalar för utförd tid. Detta har medfört att det blir
dyrare för de brukare som har få insatser. Denna grupp är ganska liten. Enligt Ann-Sofie
Borgs vetskap är det ett fåtal personer som avsagt sig insatser på grund av högre avgifter.

* Vi vill få en skriftlig presentation av avtalet mellan VGR (Klv sjukhus) beträffande
vårdplanering, inskrivning och utskrivning av patienter.

Elin Sundberg, sekreterare, sänder ut avtalet per e-post till pensionärsledamöterna.

Dessutom kvarstår följande ärenden som ställdes till VGRs representant 2015-09-14:

Åtgärder efter anmärkningar?

* Vilka åtgärder har VGR vidtagit och kommer att vidta med anledning av den kritik som
riktats av revisorerna betr rapporten ”Samordnad vårdplanering för sjuka äldre”, 2015-03-24.

Detta besvarades på föregående möte 2015-09-14 och finns med i föregående protokoll.

Läkemedelsanvändning

* Den senaste statistiken visar att andel av befolkningen 80 + i Ale kommun med olämpliga
läkemedel på recept uppgick till 22,4 %. Motsvarande andel av befolkningen 80 + i Ale
kommun med 10 eller fler läkemedel på recept uppgick till 43,3 %.

Vilka insatser har VGR gjort resp kommer att göra för att minska användningen av dessa
läkemedel? Har broschyren ”Passar dina mediciner ihop” använts i någon kampanj?

Ellinor Seth, verksamhetschef särskilda boenden och hälso- sjukvård, bjuds in till
nästkommande möte.
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Ambulansverksamheten

* Hur är samarbets- och backupavtalet utformat mellan ambulanserna i Kungälv och
ambulansen i Älvängen?

Tommy Claessson, Ambulanschef, svarar via mejl:

Alla ambulanser i Kungälvs sjukhusområde (Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn) tillhör
Västra Götalandsregionen och dirigeras av SOS-Alarm.

Hur resurserna används styrs av SOS- Alarm som har till uppdrag att använda resurserna på
bästa sätt för att ge optimal täckning i området.

Nya ärenden

Taxor i hemtjänsten
Skälig levnadsnivå

*Var låg den skäliga levnadsnivån innan den beslutade höjningen fr o m 2015-09-23 och var
ligger den efter den beslutade höjningen 2015-09-23?

Elin Sundberg mejlar pensionärsledamöterna en sammanställning av de insatser som har
förändrats med dess tidigare samt nya beslutade nivå.

För ytterligare information bjuds Ann-Sofie Borg, samt Ann-Kristin Forslund, enhetschef
biståndsenheten, in till kommande möte.

* Vi vill få en presentation av de faktiska mätetalen som ingår i de olika faktorerna som ingår
vid beräkningen av den tidigare (2015-09-22) resp den nyligen beslutade skälighetsnivån för
Ale kommun.

Monica Samuelsson gick igenom hur nivån på insatserna är utformade och informerade att de
inte alltid är uppbyggda utefter faktiska mätetal.

* Hur stor procentuell sänkning av den skäliga levnadsnivån blir det enl det nya beslutet?

Isabell Korn informerar att det inte var mycket som förändrades. Det är svårt att göra
matematiska beräkningar på förändringarna.

* I det gamla ”Vägledningsdokument för biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen, i
Ale kommun” under punkt 4,HEMTJÄNST” står det följande:

I de fall behovet av hemtjänst överstiger 120 timmar per månad (med enkelbemanning) skall
diskussion initieras med berörda om alternativa lösningar t ex bostad i särskilt boende.
Utgångspunkten skall alltid vara den enskildes integritet och självbestämmande.

Vår fråga är alltså: Vilket antal timmar gäller enligt det nya beslutet?

Monica Samuelsson informerar att det inte blev någon beslutad förändring.
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* Statligt stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. För Ale kommun uppgår
bidraget för 2015 till 2 140 557,59 kr. Vi utgår ifrån att Ale kommun ansöker om detta bidrag.
Hur kommer de äldre inom äldreomsorgen i Ale kommun märka att kommunen fått
bidraget? Kommer även enskilda utövare att få ta del av bidraget? Vi förutsätter att vi vid
årets slut får en uppföljning på hur bidraget har använts.

Ann-Sofie Borg informerar:

Stimulansmedlen har ansökts om och Ale har tilldelats medlen. Det är dock viktigt att
pengarna används och redovisas på rätt sätt för att behålla dem.

Under 2015 kommer Trygg hemgång finansieras med stimulansmedlen. För 2016 finns planer
på att inrätta flera tjänster bland annat en sjukskötersketjänst med demensinriktning, en
fixartjänst (hjälpa till hemma) och äldrepedagog.

* Politikers deltagande i KPR-mötena.

Vilka åtgärder bör göras för att de valda politikerna ska känna sig motiverade att delta i KPR-
mötena? Kan det vara specifik brist på kunskap om äldrefrågor?

Diskussion fördes över anledningar till viss frånvaro av politiker och anledningar som togs
upp var bland annat att många politiker har flera möten samtidigt, det är svårt att förstå sin
roll/uppgift i rådet, samt att rådet behandlar fel frågor. För mycket fokus läggs på
informationsinhämtning, vilket pensionärerna kan få del av på annat sätt.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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PR § 24

Övriga frågor

Ordförande Monica Samuelsson tog upp frågan hur kommunala pensionärsrådets möten kan
göras bättre än idag. För att få mötena mer strukturerade samt ett ge dem ett bra innehåll
föreslog Monica Samuelsson att vi inför nästa kallelse har en beredning där ordförande, ett
par pensionärsledamöter och sekreterare gemensamt sätter dagordningen. Kallelsen och
dagordning ska vara ledamöterna tillhanda en vecka innan mötet. Rådet samtycker till
förslaget.

Till nästa möte behandlas Öppna jämförelser samt de kvarvarande frågorna som inte har fått
svar på dagens möte.

BESLUT

Pensionärsrådet noterar informationen.

___
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