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Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2017-11-22

Rudenschöldsrummet, kl. 13:30-15.45

Beslutande
Ledamöter

Ordförande Lena Blomgren (S), Iréne Apelqvist PRO, Kerstin Boije PRO,
Ann-Marie Lundell PRO, Birgitta Lindh Breman SPF, Ulla Johansson SPF,
Lars Johansson SPF, Barbro Nilsson SKPF, Mona Larsson SKPF,
Arne Edvinsson RPG

Tjänstgörande ersättare

Inger Pettersson PRO istället för Christina Jansson PRO, Karlolof Fernow
SPF istället för Lars-Göran Caesar SPF, Maj Ader (KD) istället för
Jan Larsson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Jörgen Johansson PRO, Ulla Sjöström PRO, Katarina Hjalmarsson SKPF,
Kerstin Nordenstam RPG

Tjänstemän

Vård & Omsorg: Paula Evertsson administrativ chef, Ingela Wälitalo
utvecklingsledare, Mia Lindström personalkonsult, Ann-Christin Olsson
administratör

Justering
Justerande
Plats och tid
Paragrafer

Ulla Johansson
Stadshuset 2017-12-06
18-20

Underskrifter
Sekreterare

Ann-Christin Olsson
Ordförande

Lena Blomgren
Justerande

Ulla Johansson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2017-11-22

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor.
Organ

Lidköpings kommunala pensionärsråd

Sammanträdesdatum

2017-11-22

Datum när anslaget sätts upp

2017-12-06

Datum när anslaget tas ner

2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Vård & Omsorg, Stadshuset, Lidköping

Underskrift

Ann-Christin Olsson

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2017-11-22

§ 18

Information om brukarundersökningen 2017
SAMMANFATTNING
Ingela Wälitalo, utveklingsledare, redogör för brukarundersökningen inom
äldreomsorgen 2017. Undersökningen görs nationellt av socialstyrelsen och
vänder sig till personer över 65 år. Enkäten pågick mellan mars och maj.
Inför att enkäten skickades ut hade man informationsträffar på de olika
enheterna i Lidköping där enhetschefen informerade om enkäten.
Ett brev med information om undersökningen skickades också ut av
Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef och Lena Blomgren, vård- och
omsorgsnämndens ordförande.
Undersökningen är uppdelad i särskiltboende och hemvård.
I brukarundersökningen för de som bor på särskiltboende har 207 personer
svarat i Lidköping vilket motsvarar 66,1% av de som tillfrågats. Björkhaga,
Lugnet och Solhaga fick 100% i nöjdhet.
För hemvårdsdelen var det 467 personer som svarade i Lidköping vilket
motsvarar 73% av de som tillfrågats. Cura demenshemvård och Vinninga
hemvård fick 100% i nöjdhet.
Efter att resultaten inkommit gör enheterna tillsammans med stab och ledning
för Vård & Omsorg en uppföljning av enkäten och går igenom vilka
förbättringsområden som finns.
Resultatet av de båda enkäterna finns att läsa på
www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning
Har man inte tillgång att se undersökningen via nätet kan man kontakta
Ingela Wälitalo för en papperskopia, tfn 0510-77 00 00.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2017-11-22

§ 19

Information om Heltid
SAMMANFATTNING
Mia Lindström, personalkonsult, redogör för hur rätten till heltid har
verkställts inom Vård & Omsorg.
I dagsläget är det bara enstaka enheter som inte gått över till det nya
arbetssättet med att erbjuda 100 % till alla medarbetare. Det är ca 90 % av
medarbetarna som har valt att arbetar 100 %. Just nu inväntas resultatet av
årets medarbetarenkät för att se hur det nya arbetssättet har påverkat
resultatet.
Det framfördes av pensionärsrådet att det är bra att man infört detta, det är
viktigt att kunna erbjuda medarbetarna heltidsjobb.
Fråga ställdes om man måste arbeta igen tid om man tagit semester, det har
man hört att personalen måste. Nej, har man blivit beviljad semester så är
man ledig. Däremot har det ibland varit svårt att få tag på vikarier och man
har då fått lösa bemanningen med ordinarie personal.
Vård & Omsorg har fått statliga pengar för att anställa undersköterskor som
inte läst klart sin utbildning. De kommer in och arbetar deltid under tiden de
studerar.
Fråga ställs om det är attraktivt att arbeta inom Vård & Omsorg i Lidköping?
Ja det är det, som det är i dag ligger Vård & Omsorg lönemässigt högre än
Regionen för många yrkesgrupper, men det saknas utbildad personal. Ett led i
att göra skolungdomar uppmärksamma på yrket är att Vård & Omsorg
erbjuder alla åk 8 elever praktik med lön på höstlovet.
Finns det pensionerade vårdpersonal som kommer in och arbetar? Ja det gör
det. Inför sommarsemestern ringde vi runt till före detta anställda som gått i
pension och frågade om de vill arbeta extra.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2017-11-22

§ 20

Övrigt
SAMMANFATTNING
 Inför pensionärsrådet skickade Ann-Christin Olsson, administratör, ut
en inbjudan till ett utökat pensionärsråd med östra hälso- och
sjukvårdsnämnden. Till mötet är två deltagare från pensionärsrådet
välkomna. Representanterna vi skickar är Mona Larsson (SKPF) och
Jörgen Johansson (PRO). Ann-Christin gör anmälan av deltagarna.

Justering sign.



Paula Evertsson, administrativ chef, tar upp att Matkasseprojektet är
igång och man önskar två representanter från pensionärsrådet att
deltaga i gruppen. Ny projektledare är Linda McCullough.
Pensionärsrådet återkommer med två namn.



Pensionärsrådet undrar hur Lidköping kommer att arbeta med att
utskrivningstiden från sjukhus ska ändras från 5 till 3 dagar? Paula
Evertsson informerar att utskrivningstiden redan i dag ligger på en
genomsnittstid på 3 dagar. Lagen träder i kraft 1 januari 2018 men
betalningsdagar enligt det nya systemet träder i kraft först den
1 september 2018. Troligtvis kommer man att behöva ha en
enhetschef på plats i hemvården under helgerna. På våra särskilda
boenden finns det bemanning dygnet runt redan i dag så där blir det
inget problem. Det som också måste ses över är om det går att
förebygga vissa besök på sjukhus. Paula bjuder in områdeschef
Annmari Axelsson Jonsson till nästa pensionärsråd, hon kan lämna
mer information om arbetet.



Pensionärsrådet framför att de skulle vilja ha mer information om
Läkemedel i kombination med fallskador, hur mycket satsar man på
det i Lidköping?

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

