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Föregående protokoll
KPR och KHR beslutar
att lägga protokollet från 2018-05-31 till handlingarna.
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KPR och KHR § 023

Information från socialförvaltningen
KPR och KHR beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef Jennie Andersson inleder med att presentera sig själv
och berätta om sin bakgrund.
Socialförvaltningens ekonomiska situation är besvärlig och
förvaltningen använder mer pengar än vad som är budgeterat.
Denna situation leder till att socialförvaltningen måste lägga
mycket fokus på arbete med ekonomin. Det arbetas både med
kortsiktiga besparingar och långsiktiga förändringar. Kortsiktigt är
det återhållsamhet med att tillsätta vakanser och att ta in vikarier.
Långsiktigt kommer det att göras översyner av olika verksamheter,
för att se vad som eventuellt kan göras annorlunda. Arbetet med att
minska sjukfrånvaro är viktigt. Vissa åtgärder som vidtagits under
2018 ger full effekt 2019, däribland förändringarna på Hjelmsjövik
som nu är stödboende istället för HVB.
Borttagande av delade turer inom äldreomsorgen pågår. Bland de
anställda finns olika uppfattningar om detta är positivt eller
negativt. En del anställda har framfört invändningar, särskilt mot
att antalet arbetade helger ökar. Beslutet om att ta bort delade turer
är i grunden ett politiskt beslut. Delade turer anses i grunden vara
dåligt för de anställda och något som försvårar rekrytering av
personal i framtiden.
Åtgärder planeras för att förbättra arbetsmiljön på Södergården.
Samtal förs mellan socialchefen och ledamöterna om gruppbostad
24 och framtida behov inom LSS-verksamheten.
Fråga ställs om Örkelljunga kommun tagit del av statsbidraget för
habiliteringsersättning. Socialchefen svarar att statsbidraget har
begärts ut, men att det inte är bestämt om och hur det ska användas.
Om det inte blir något statsbidrag 2019 riskerar kommunen att då
stå kvar med en kostnadsökning som inte är finansierad.
__________
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KPR och KHR § 024

Föranmälda frågor
a) Frågor och synpunkter angående stängning av avdelning på
Södergården
Marianne Dahl, HRF, har mottagit synpunkter om stängningen av en
avdelning på Södergården. Synpunkterna handlade om att informationen
kom sent, de nya lägenheterna som erbjöds hade betydande skillnader och
tiden för flyttning var alltför kort. Marianne Dahl frågar även om det i
dagsläget är minst tre månaders väntetid för en plats på Södergården.
Svar: Informationen till de boende kom ut senare än vad som
ursprungligen var tänkt, vilket ledde till att några lästa om stängningen i
pressen. Det var olyckligt, och inte så som det var tänkt att det skulle gå
till. De boende som fått annorlunda lägenheter har inte drabbats
ekonomiskt till följd av hyresförändringar. Tiden mellan att informationen
lämnades och omflyttningen skedde var några veckor. Idag är det fullt på
Södergården, men detta förändras över tid. 2018-08-17 fanns sju personer
med beviljad insats som inte verkställts, varav en hade väntat i tre
månader. Därefter har det skett en viss minskning av antalet personer som
väntar på plats.
b) Fråga om matdistribution till ordinärt boende
Marianne Dahl, HRF, frågar om det stämmer att alla som vill ha mat hem
inte får det, utan behöver köpa färdigportioner i affären? Personen som
ställt frågan hade laktosintolerans, och upplevde att affärens utbud av
sådana färdigrätter som begränsat.
Svar: Det är möjligt för alla att ansöka om matleverans som biståndsinsats.
Beslutet grundas på en bedömning av den enskildes förmåga att ordna sin
egen mat. Det innebär att personer kan få avslag på sin ansökan.
Utdrag ur riktlinjerna för bistånd i ordinärt boende:
”5. Matdistribution
Kriterier
Ett varaktigt kontinuerligt behov ska finnas för att matdistribution
ska beviljas. Matdistribution beviljas den enskilde när denne inte
kan värma eller tillaga mat självständigt.
Syfte/beskrivning
Maten distribueras varm och emballerad i
enportionsförpackningar. Maten distribueras mellan 11.15 och
Justerandes signatur
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13.30 till den enskilde. Vid behov ingår även hjälp att öppna
förpackningen. För måltidshjälp, se personlig omvårdnad.
Avgränsning
Så länge den enskilde kan få hem färdiga rätter från butiken och kan
värma dessa själv, beviljas inte matdistribution.
Insatsen beviljas inte om den enskilde kan äta i närbelägen matsal eller
restaurang.
Man kan inte välja vilka dagar man ska ha matdistribution, utan det är
varje eller varannan dag som gäller (hel eller halv matdistribution).”
__________
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KPR och KHR § 025

Information om gruppbostad 24
KPR och KHR beslutar
att till sammanträdet 2018-10-18 bjuda in verksamhetschef
Johan Lindberg för att berätta om verksamheten idag, vilka
förändringar som planeras på kort sikt och vilka behov som
bedöms finnas på några års sikt.

Sammanfattning
Vid pensionärs- och handikapprådens sammanträde 2018-05-31 §
017 fördes dialog om förändringar på gruppbostad 24, efter en
fråga från Mona Fransson, FUB. Det bestämdes att bjuda in
ansvarig enhetschef Linda Haeggström till detta sammanträde.
Linda Haeggström har tagit kontakt direkt med Mona Fransson,
och kommer därför inte till sammanträdet.
Samtal förs om verksamheten på gruppbostad 24 och om de
förändringar som planeras. Mona Fransson vill få information om
socialförvaltningens planering för att möta framtida behov av
gruppbostadsplatser och andra LSS-insatser.
Till rådens sammanträde 2018-10-18 ska verksamhetschef Johan
Lindberg inbjudas för att berätta om verksamheten idag, vilka
förändringar som planeras på kort sikt och vilka behov som bedöms
finnas på några års sikt.
__________
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KPR och KHR § 026

Svar på fråga om enkät om trygghetsboende
KPR och KHR beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Vid pensionärs- och handikapprådens sammanträde 2018-05-31 §
018 informerades om den enkät som kommunledningsförvaltningen
sänt ut till kommuninvånare som är 60 år eller över. Syftet med
enkäten är att få veta hur invånarna vill bo när de blir äldre, för att
kunna planera för olika typer av boenden.
Sedan sammanträdet 2018-05-31 har sammanställningen av svaren
blivit klar. Sammanställningen har sänts ut till pensionärs- och
handikappråden.
__________
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KPR och KHR § 027

Övriga frågor
NN frågar om hemvårdens nyckelgömmor är säkra. Bakgrunden till
frågan är några egna upplevelser som fått NN att fundera över
nyckelgömmorna. Frågan tas med till rådens sammanträde 201810-18.
Den efterföljande diskussionen handlar om hemvården i stort. Laila
Johansson framför förslag om att maximalt fem olika personer från
hemvården ska arbeta med en brukare. Enligt socialchefen är detta
praktiskt omöjligt att ordna för brukare som har insatser varje dag
året runt.
NN framför vikten av att hemvårdspersonal alltid har namnskyltar.
Socialchefen ska ta upp med enhetscheferna om vikten av att
namnskyltarna alltid används.
NN delar ut Socialstyrelsens broschyr ”Tips och råd för att
förhindra fallolyckor”.
__________
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