Kommunala Pensionärsrådet
Protokoll

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2018-05-30 § 1-9
Plats och tid
Stadshuset, kl 15-16.40

Ledamöter
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan
Sven Åke Alfredhson, PRO Trollhättan
Stig Hansson, PRO Sjuntorp – 16.15
Siv Kriewitz, PRO Södra
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne
Stig Swenson, SPF Seniorerna Flundre
Ingrid Almén, SPF Seniorerna Trollhättan
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan
Gerd Blom, SKPF avd 13
Sirkka-Liisa Nevanen, Finska Pensionärsföreningen
Britta Karlsson, RPG Pingstkyrkan

Övriga närvarande
Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen -15:20
Gunilla Hansson, Serviceförvaltningen -15:50
Annika Florin-Creutz, Serviceförvaltningen -15:50
Yvonne Dahl, Omsorgsförvaltningen -15:50
Michael Ståhlgren Jensen, Omsorgsförvaltningen -15:50
Joakim Borgh, Omsorgsförvaltningen 15:50-16:20
Joakim de Blanche, sekreterare

Vid anteckningarna

………………………………….
Sekreterare, Joakim de Blanche

Justeras
2018-06-20

………………………………….
Ordförande, Sven-Åke Möll

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Stig Swenson
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KPR § 1 Mötets öppnande
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KPR § 2 Val av justeringsman
Stig Swenson vals att justera protokollet.

KPR § 3 Föregående mötes protokoll
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna.

KPR § 4 Delårsrapport
Christina Christiansson ekonomichef på omsorgsförvaltningen går igenom
budgetprognosen för 2018. Prognosen för 2018 är -2,6%, ett underskott på 16,3mkr
jämfört med budgeten (Se Bilaga 1).
Behov av sjuksköterskor har under en tid ökat men ser nu ut att gå åt rätt håll, har
fyllt alla platser, men en del av dem med inhyrda från bemanningsföretag.
Granngården skall flyttas till det nya boendet som nu byggs på Blåvingen med 45
platser. Det finns risk att ett fåtal platser kommer att finnas kvar på Granngården en
tid, om kön ser ut som idag. Ingen får bo kvar utan alla får flytta till nya huset på
Blåvingen.

KPR § 5–6 Studieresan 20 mars till Vänersborg och Lidköping, Matdistribution
inom hemtjänsten
Gunilla Hansson förvaltningschef för Serviceförvaltning, Annika Florin-Creutz
Måltidsansvarig, Yvonne Dahl områdeschef inom Omsorgsförvaltningen och Michael
Ståhlgren Jensen enhetschef för hemtjänst Strömkarlen, informerade och svarar på
frågorna.
Matproduktionen och restaurangerna sköttes förut av Omsorgsförvaltningen men är
flyttad till en ny förvaltning, Serviceförvaltningen.
I dag får brukaren en matlåda, eller om behov finns, någon som hjälper till/sitter med
under måltiden. För att inte maten ska förlora viktiga näringsämnen får den inte
varmhållas under för lång tid. Därav en stress att alla får maten i tid.
Finns fördelar och nackdelar med båda systemen. Varm mat måste man äta när den
kommer, med kyld mat kan man värma när man är hungrig och vill/kan äta maten,
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vilket flera ledamöter tycker är positivt. Har inte deadline med kyld mat som med
varm mat.
Frågor:
Hur ser maten ut, lådorna behandlas ibland ovarsamt?
- Flera fack på tallrikarna så det blandas inte
Samma person som lämnar ut maten som sitter med?
- Ja.
Hur upplever undersköterskorna att de ska hjälpa till med maten och inte vårda?
- Inga problem nu men alla var inte nöjda innan när det var matlagning i
hemmet.
Kan man välja vad man vill äta om kyld mat?
- Ja där vi var och tittade hade man tio olika rätter att välja mellan.
Om man inför kyld mat kommer kommunen lägga ner alla kök?
- Nej, boende och kök är kvar så länge som matsalarna är kvar. Det har inte
diskuterats att ändra hur det är idag med köken. Kommande boendet på
Stjärtmesen kommer ha ett mottagningskök där man tar emot maten och
kokar pasta/ris på plats.
- Kyld mat kan man bara ha i ett kök då kylarna kostar för mycket att ha i flera
kök.
Har ni förlängt lunchtiderna, från 15–20 min som det var innan?
- Schablontiden ligger nog kvar men vid behov stannar man kvar. Med vårt nya
system kommer vi kunna titta på schablontiden för varje person.
Frågan utreds nu om det går att förkorta varmhållningstiden.
Vilken tid kommer lunchen?
- Ca 11:30-14:00.

KPR § 7 Frågor till KPR
1. Vad är Trygghetsboende, Servicelägenhet m.m. vi känner oss inte hemma i
dessa termer. Var skall man bo när man inte är frisk och behöver vård och vill
ha social gemenskap! Redovisa sedan 10 år bakåt hur många platser
äldreboende det finns i kommunen för varje år, vi räknar inte hemtjänst/vård
som äldreboende. Smyghöjer även Thn’s Kommun olika normer för bidrag
inom äldrevården? Möbler, schampo etc.?
- Joakim Borg visar statistik över boenden och köer till boenden (Se bilaga 2).
Serviceboendena håller på att minska till förmån för trygghetsboenden.
Trygghetsboendena har tillgång till personal och är reglerade av staten vad
som ska följas för att få bidrag. För att få bo i ett serviceboende måste du ha
ett behov som ska utredas, i ett trygghetsboende behöver bara åldersgränsen
uppfyllas.
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De centrala serviceboendena är mer efterfrågade än de som ligger ocentralt.
I snitt kostar en plats i särskilt boende ca 700 tkr medan hemtjänst kostar
280tkr per år i Trollhättan.
Bidrag/avgifter. Utgår från inkomsten och drar av kostnad för boendet, enligt
en generell modell. Bor man i gruppboende kan avgiften bli högre då det i
avgiften ingår kostnader för TV-licens, husgeråd m.m.
Trollhättan har aldrig fått vite för att det tagit mer än 3 månader att få särskilt
boende.

2. De fina soffor som placerats i t.ex. Karl Johans Torg är dåligt anpassade för
människor med rörelsehinder kan man göra något åt det?
- Sofforna på Karl-Johans Torg är svåra att ta sig upp ur, de lutar för mycket
bakåt, vore även bra om soffor kompletterades med ett extra armstöd så man
kan ta i med båda armarna.
En person satte sig och kunde inte komma upp utan fick till slut hjälp av en
förbipasserande att dra upp honom ur bänken.
Joakim de Blanche för vidare synpunkterna till Gatukontoret om det går att
byta ut ett fåtal soffor.

3. Hur kan man missa att det skall finns utrymningsvägar i boenden, LSSboendet i Mars!
- Ett LSS-boende var inte tanken från början utan kom under resans gång,
men ändrade brandskyddsregler gör att det inte blir något LSS boende utan
det byggs på Gulsparven istället.

4. Integrationssamordnaren som var på utbildningsdagen vad var hennes
budskap?
- Information, ny tjänst som tillsatts i kommunen.

5. Kan vi få någon som talar om hur vårdcentralerna skall verka, även de privata
som betalas av kommunen via upphandling?
- Frågan tar föreningarna med sig till LPM då kommunen inte är huvudman
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6. Vi vill höra någon från Apoteket, det ”gamla” inte den personen vi har haft i
våra föreningar som är egenföretagare, som gör reklam för sig själv som
avslutning.
- Frågan rör medicinreducering likt Vänersborg, föreningarna tar upp detta
direkt med apoteket. Föreningarna återkommer om det behöver tas upp i rådet
igen.

7. Gammal fråga men vi fortsätter att kräva: ersättare skall har närvarorätt på
KPR-sammanträden, dock utan rösträtt.
- Avvaktar med denna fråga till nästa mandatperiod då reglementet ska ses
över.

8. Munhygien som skall skötas av kommunen, pengar från staten avsatta, görs
det?
- Munhygienen tas på nästa råd då ansvarig ej kunde komma på dagens.

9. Framtidsfullmakt vi vill ha information om det, låter väldigt intressant eftersom
vi blir äldre och demensen är på frammarsch. Marianne Brattberg, socialt
ansvarig samordnare, är ledig 30 maj så punkten om framtidsfullmakt får vi
flytta till ett annat KPR.
- Framtidsfullmakten tas på nästa råd då ansvarig ej kunde komma på dagens.

KPR § 9 Mötets avslutande
Sven-Åke Möll avslutar mötet.
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Vård & oms nämnd
Vård & oms enh
Summa VO
Funktionsh. nämnd
Funktionsh. enheter
Summa OFF

Aug Bokslut
Bokslut Bokslut Bokslut April
2015
2016
2017 rapport Rapport 2017
-158
886
2 963
9 500
-7
-4 470 -18 550 -25 800
-165
-3 584 -15 587 -16 300
0
0
9 505
-1 463
8 042

1 996
-3 920
-1 924

-154
-911
-1 065

1 300
-5 200
-3 900

0

0

0

376
652
1 028

1 234
1 977
3 211

2 300
1 700
4 000

0

0

Förv.ledning

369

-953

628

-1 600

0

0

Nämnd

-276

-5

-49

0

0

0

Summa

7 970

0

0

Soc psyk nämnd
Soc psyk enheter
Summa SP

-5 438 -12 862 -17 800

Verksamhet
Budget Söder
Öster
Väster
HS
Spec
Tot enhe Nämnd Totalt
%
Biståndsenheten
13 022
-300
-300
0
-300 -2,3%
Bemanningsenheten
7 820
-500
0
-500 -6,4%
Gemensamt VO
43 079
-350
-400
250
-500
0
-500 -1,2%
Hemtjänst
221 434
-3 750
-9 000
-6 000
-18 750
7 750 -11 000 -5,0%
Servicehus
-915
0
0 0,0%
Kortidsboede/vård
31 802
0
0
-1 700
-1 700 -5,3%
Dagverksamhet
5 742
0
0
0 0,0%
Öppen verksamhet/Träffpun
2 672
0
50
50 1,9%
2 327
400
400
0
400 17%
Anhörigstöd
Bostadsanpassning ö 65
7 978
0
750
750 9,4%
Somatikboende
79 420
-2 250
-650
-2 900
700
-2 200 -2,8%
Demensboende
113 639
2 500
-1 500
-1 000
0
1 950
1 950 1,7%
Hälso och sjukvård
69 348
-4 750
-4 750
0
-4 750 -6,8%
Rehab, hjälpmedel
27 154
1 500
1 500
0
1 500 5,5%
Bostadsanpassning u 65
0
0
0
Färdtjänst
7 015
0
0
0 0,0%
631 537
-3 500 -10 500
-7 000
-3 650
-650 -25 800
9 500 -16 300 -2,6%

Platser i särskilt boende
600
514

494

500

450

440

431

445

427

443

443

443

443

400

300

208

208

208

208

200

198

196

195

186
159
112

111

100

0

2008

2009

2010

2011

2012

Gruppbo

2013

Servicehus

2014

2015

2016

2017

2018

• Trygghetsboende
– Alla fastighetsägare
– Åldersgräns
– Samlingslokal
– Värd

• Servicelägenhet
– Kommunal
– Biståndsbedömd
– Ska föreligga behov enligt Socialtjänstlagen

Avgift för gruppboende
• Avgiftsberäkning
Inkomst
– Boende
– Förbehåll
= Avgiftsutrymme

• Förbehållsbelopp
– Minskas vid gruppboende då brukaren inte har
kostnader för TV-licens, husgeråd mm

• Reglerna gäller sedan 2001 när maxtaxa
infördes i äldreomsorgen

