Socialförvaltningen

MÖTESANTECKNINGAR

Kommunala pensionärsrådets möte 2019-05-28
Rosavilla: kl. 09.00 – 11.30
Ledamöter:
Saad Benatallah, 1:e vice ordförande i socialnämnden
Harriet Larsson SPF
Per-Ola Ålstam SPF
Gert Brodin SPF
Lennart Tildemyr PRO
Inger Wiman PRO
Eivor Hagelin PRO
Jan-Erik Karlsson PRO
Kerstin Sörskog SPRF
Kenth Nilsson SPRF
Gudrun Nilsson SPRF

Övriga deltagare:
Jörgen Olsson, socialchef
Anneli Wahlin, Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Annette Engdahl, MAR Medicinskt ansvarig rehabilitering
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1. Upprop
Ordföranden förklarar mötet öppnat och upprop genomförs.

2. Godkännande av dagordning
Inger Wiman önskar information om socialnämndens budget 2020. Per-Ola Ålstam vill
under punkten övrigt informera om SPF test av kylda matlådor till äldre i Västerviks
kommun.
Rådet godkänner dagordningen

3. Föregående minnesanteckningar KPR
Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna
4.

Budgetuppföljning efter 4 månader
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Socialnämndens prognostiserade underskott efter fyra månader är 7 mkr. Till största
del beror detta underskott på verksamheten omsorg och stöd för funtionsnedsatta,
som har ett prognostiserat underskott på 7,3 mkr.

5. Geriatrisk riskprofil
Verksamhetschef Anneli Wahlin informerar att genom förebyggande arbete kan
hälsa och livskvalitet stärkas hos en äldre person en s.k. geriatrisk riskprofil görs
idag på många hälsocentraler.
Geriatrisk riskprofil görs på patienter 75 år och äldre där man belyser fem
riskområden:
Fem eller fler läkemedel
Social situation (bor ensam, har hjälp av annan person)
Svårigheter att gå eller förflytta sig
Kontakter med vården (inlagd på sjukhus, sökt akuten, 5 läkarbesök det senaste
året)
Kognitiv svikt
Kalmar län har i Äldregruppen under länsgemensam ledning beslutat att
kommunerna i länet ska inför en liknade modell, Kalmar kommun blir först att
testa modellen med start hösten 2019.

6. Patientsäkerhets berättelse
Annette Engdahl MAR sammanfattade 2018 års Patientsäkerhetsberättelse (PSB).
MAS/MAR är skyldiga enligt Patientsäkerhetslagen att årligen upprätta en PSB. Där
redovisas hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka åtgärder som
vidtagits, vilka resultat som uppnåtts. Årets resultat ligger till grund för kommande
års prioriteringar och förbättringsarbeten.
Viktigt att vi kontinuerligt arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, vi ställs hela
tiden inför nya utmaningar – vi får nya medarbetare, patienter med nya svåra och
komplexa diagnoser, nya hjälpmedel. Fler och fler vårdas i hemmet, idag bedrivs
25% av all hälso- och sjukvård i kommunerna. Vi anser att patientsäkerheten är
bra i Västerviks Kommunen men för att hålla en god nivå behöver vi ständigt
arbeta med förbättringar.
Bilder som visades skickas med som bilaga.

7. Uppföljning av privata utförare inom äldreomsorgen
Jörgen Olsson informerar om hur uppföljning av privata utförare görs. Det görs samma
uppföljning på de privata utförarna som på de kommunala. Varje år redovisar de privata
leverantörerna sin verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. En gång om året görs det
en kvalitetsuppföljning av de olika leverantörerna av kommunens MAS (medicinskt
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ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig rehabiliterare) och socialförvaltningens
kvalitetssamordnare

8. Övrigt
Per-Ola Ålstam informerar om den test av kylda matlådor som SPF Seniorerna gjort.
Provsmakningen genomfördes den 23 maj och hela styrelsen på 8 personer deltog. Man
provsmakade 7 olika rätter. Sammanfattningsvis så var man inte nöjd med den mat som
provsmakades och SPF Seniorens i Västervik önskar att maten till de äldre tillagas i
Västervik igen
Inger Wiman önskade information om socialnämndens budget 2020. Jörgen Olsson
informerar om att ett budgetförslag finns som nu är ute på remis till de olika nämnderna
och för socialnämnden ser förslaget ut som nedan:

Socialnämnden kommer att behandla remissvaret på socialnämnden den 29 maj. I
förvaltningens förslag på remissvar så äskas ytterligare 5 mkr till omsorg och stöd till
funktionsnedsatta och att uppstart till Dalsgården skall tas 2,1 mkr från RUF:en

9. Pensionärsorganisationerna har ordet
Organisationerna informerar om vilka aktiviteter som det varit och vilka aktiviteter som
planeras.
Ordförande tackar för ett bra möte och önskar alla en trevlig sommar.
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