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1 Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulla-Britt Hagström hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.
2 Samarbete med sjukvården om äldre multisjuka
Per Granat och Ewa Hjerpe informerade om pilotprojektet med mobil närvård för
multisjuka. Ett samverkansprojekt mellan några av kommunerna i Skaraborg,
Skaraborgs sjukhus och primärvården. Projektet innebär att ett mobilt närsjukvårdsteam skapas, ett mobilt palliativt team samt mobil hemsjukvårdsläkare.
För att få tillgång till teamet krävs att vårdtagaren är inskriven i hemsjukvården,
fyllt 75 år och har flera diagnoser. En läkare blir ansvarig för vårdtagaren.
Föreslogs att till nästa möte ska representanter för närvårdsteam och palliativt
team bjudas in.
3 Diskussion om äldrefrågor, uppföljning av hemvården
-

Lars Enander – vad kommer de nya rutinerna för inköp av dagligvaror från
ICA Maxi att innebära?
Syftet är förenkling och avlastning genom att göra inköpet digitalt. ICA
Maxi har fått uppdraget efter upphandling av tjänsten och det kommer inte
att innebära någon kostnadsförändring för den enskilde. Fortfarande finns
möjlighet att välja annan utförare i egen regi.

-

Gösta Andersson – Hur beräknas bashyrorna på t ex Tomtegården? Lägenhet på 32 kvadrat kostar ca 7200 kr.
Detaljer kring hyreskostnad måste kontrolleras med sektor service.
Föreslogs att Torbjörn Bergman bjuds in till nästa möte.

-

Lars Enander – vad blev resultatet av provsmakningen av maten i samband
med upphandlingen?
Eftersom ett företag ifrågasatt antalet deltagare som provsmakat har upphandlingen avbrutits. Ny upphandling på gång.

-

Lars Enander – sjuktalen inom äldreomsorgen är höga, vilka åtgärder vidtas?
Särskilt korttidsfrånvaron ökar och detta är ett problem i hela Sverige.
Kommunens HR-enhet samt arbetgivarutskott är involverade. Åtgärder
som diskuterats är friskvårdsinsatser, minimering av timvikarier, ökad bemanning demensboenden, årsarbetstiden mm. Även äskats mer resurser till
gruppboendena i budget för 2017.

-

Bengt Sjökvist – inom vissa verksamheter i regionen samt t ex Toyota har
6-timmars dag prövats, kan detta vara värt att pröva?
Svårt att se effekten av vad detta skulle innebära.

-

Bengt Sjökvist – finns det ökat behov av särskilda boenden?
Finns fler boenden planerade, bl a på Ekedal planeras 50 platser till 2019.
Tre korttidsplatser är även öppnade.

-

Bengt Sjökvist – Kan inte möjligheten att resa gratis med buss sänkas från
75 till 70 år?
Frågan har varit uppe i kollektivtrafikberedningen, men är inte i plan. Förhandlingsfråga med Västttrafik och innebär höga kostnader som vi får
återkomma om.

4 Omställningen till trygghetsbostäder
Theres Sahlström – Efterhand som lägenheterna blir lediga omvandlas de till
trygghetsbostäder. I dagsläget har 57 nya kontrakts tecknats och återstår 88
”gamla” kontrakt. Avser Bagaren Boken, Tidan, Timmersdala (Skaraborgs Läns
sjukhem).
Kösystemet hanteras via Skövdebostäder. Bemanning finns i boendena några
timmar varje dag.
5 Seniormässan
Rebecka Thilén – Mässan äger rum på Valhall 6 september med föreläsningar,
underhållning, modevisning och ca 50 utställare. Informationsblad finns som ska
skickas ut digitalt. Se även www.skovde.se/seniormassa
6 Program för god demensvård
Jonas Engelbrektsson – Programmet för god demensvård utgår från de nationella
riktlinjer som togs fram 2010. Innehåller bl a ökad personalbemanning, demenssamordnare som jobbar förebyggande och uppsökande. Hotellås håller på att installeras, en ny demensavdelning skapas under detta år. Omställning görs till demensboenden och personal kompetensutvecklas. Totalt innebär detta satsningar på
drygt 10 Mkr. Målgrupper är de drabbade samt deras anhöriga. Man arbetar i team
med personcentrerad vård och omsorg. Bifogas powerpoint, info finns även på
webben.
En särskild fråga är dementa invandrare som ofta tappar språkkunskaperna. Viktigt med mångfald inom vården och personalbehov täcks bl a via gymnasierna,
inventering av språkkunskaper samt tolkar.

-

Sture Ljungqvist – Hur kvalitetssäkras tjänsterna inom äldreomsorgen?
Finns systematisk kontroll av att värdegrunden efterlevs av egen personal
och köpta tjänster?
Sker genom uppföljning, avvikelsehantering, dokumentation mm

-

Jorma Vattulainen – Finlandiahemmet kan finnas behov att avlastas med
dementa.
Personal med språkkunskaper finns bl a på Ekedal.

7 Synpunkter
-

Sture Ljungqvist – Om nyckel lämnas ut till hemtjänsten gäller inte hemförsäkringen i vissa försäkringsbolag, vilket informationsansvar har kommunen?
Kommunen kan inte rekommendera vilken hemförsäkring man ska välja,
men får återkomma om vi eventuellt behöver komplettera med information.

-

Gösta Andersson – önskemål om träff med kultur och fritid i höst. Preliminärt den 17 oktober.

-

Lars Enander – Vad finns för förutsättningar för att pensionärerna ska
kunna få tillgång till Plus-kortet?

8 Sammanträdet avslutas
Ordförande Ulla-Britt Hagström tackar för idag och avslutar mötet.
Nästa möte den 19 september

