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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Plats och tid:

Allérummet, Äldrecentrum kl. 9.30–11.30

Närvarande: Bengt Andersson, ordförande
Siv Malmsten, KS
Bengt Edman, SPF
Berit Eriksson, PRO
Ingrid Johansson, SKPF
Siw Erlandsson, PRO
Inger Jalmelin, SPF
Gunnel Gustavsson, PRO

Peter Jonsson, vård- och omsorgschef
Lena Johansson, enhetschef

- Inledning och diverse information
Budget: Kommunstyrelsen är optimistiska i sin syn på socialnämndens ekonomi.
Socialnämnden får inte tillräckligt med ekonomiska medel för att klara verksamheterna. Det är
ett pågående arbete för att hitta en lösning. Inom funktionsnedsättning finns ett stort behov
av ökad personalbemanning. Det behövs ytterligare nattpersonal på våra särskilda boenden,
vilket är ett statligt beslut, detta finns det inte ekonomiska medel för i dagsläget. Belastningen
i hemvården är hög då det är fler personer som behöver vårt stöd samt att vårdbehovet är
högre än tidigare. Dessa tre områden är ett måste och är prioriterade anser Bengt!
Till 2018 finns ett krav på att effektivisera vilket innebär en besparing med 1% per förvaltning.
Frivilliga verksamheter såsom Äldrecentrum, Aktivitetshuset och Familjecentralen skulle
kunna läggas ned pga detta men man väljer att inte ta det beslutet då det inte är en besparing
i förlängningen.
Peter Jonsson gör ett tillägg i diskussionen utifrån hälsoekonomi. Peter lyssnade nyligen till en
forskare inom hälsoekonomi och han berättade att den största effekten får man när man
tillsätter ekonomiska medel i början och inte under ett senare skede. För att nå en högre
förändring ska man ändra innehåll och arbetssätt, tex i sjukvården.
För kännedom: Johanna Lillerskog ny enhetschef för hemvården och korttiden från 170901.

- Matdistribution
Lena Johansson, nuvarande enhetschef för hemvården informerar om situationen kring
matdistribution. Företaget som Tibro köpt maten ifrån har gått i konkurs. Kontakt togs med
Fazer som omgående kunde leverera mat från dagen efter kontakten togs. Ett avtal är
påskrivet tom 171031 under själva upphandlingsperioden. En liten prishöjning innebär detta,
men den enskilde berörs inte av någon prishöjning. Det har kommit en del klagomål på den
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nya maten, tex potatisen. En del tycker det är smaklöst och vissa tycker att portionerna är för
små. Fazer har inte riktigt samma utbud av mat, men de har 14 portioner att välja på.
KPR önskar vara ta del av smakportioner från olika matleverantörer vid nästa KPR i höst, inför
den nya upphandlingen av matdistribution.

- Nuläge Bonargården
Lena Johansson: Omvårdnadspersonal har fått lämna in intresseanmälan om att få jobba på
Bonargården och det är ett 60-tal som har gjort detta. Lena tillsammans med Kommunal
genomför en slags ”speeddejting” där de träffar samtliga som har visat intresse. Efter detta
görs ett urval och det beräknas vara klart i slutet av september. Lena poängterar att man ska
ha intresse och vilja att gemensamt arbeta med aktiviteter och omvårdnad och göra ett bra
arbete. Personal tillsammans med de boende ska skapa ett fint och bra innehåll på det nya
boendet. Tanken är att personal ska laga mat på avdelningarna men det ska finnas en
kostansvarig så att man följer alla slags regler och rekommendationer som finns utifrån allergi,
näringsinnehåll osv. Det blir 40 lägenheter samt en korttidslägenhet/övernattningslägenhet
för anhöriga. Möjlighet till parboende kommer finnas på varje avdelning och varje lägenhet är
ca 36 kvm.

- Uppföljning demensorganisation
Peter ger en kort nulägesbeskrivning av demensorganisationen: Det som har varit ett
bekymmer i omorganisationen har varit att få omvårdnadspersonal att göra så som tanken har
varit med organisationen från början. Efter sommaren 2016 började trenden att vända och
förbättringar har skett och sker kontinuerligt. Sammanfattningsvis: förändringsarbete tar tid!

- Övriga frågor:
- Hur har det fallit ut med hemsjukvårdsläkaren Eric Bertholds? Peter och Bengt svarar att
patienterna har gott förtroende för honom och att han har hunnit långt på den korta tiden
han varit anställd.
- Carola Låstberg, vårdcentralschef, avslutar sin tjänst 170731 och rekrytering är påbörjad.
-

Tibro kommun, vård och omsorg, är nu godkända som en Vårdvalsenhet rehab. Peter berättar
att detta görs inte för att konkurrera med primärvården utan för att höja kvalitén för våra
mest sjuka äldre inom kommunen. Genom att vara en öppen enhet blir vi tillgängliga för alla.
Dock tror vi att kundkretsen kommer bli de vi vanligen har kontakt med. Detta gör att man
slipper gränssnittet mellan kommun och primärvård och det underlättar för både Tibrobon
och personal.
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- Kommande mötestider för hösten:
AU KPR 11/9 och 16/11
KPR 21/9 och 30/11
Sandra Eggen
Sekreterare

