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Beslutande
Ledambter

Ordférande Lena B101ngren (S), Kerstin Boije PRO, Christina J ansson PRO,
Birgitta Lindh Breman SPF, Ulla J ohansson SPF, Lars J ohansson SPF,
Lars—Géran Caesar SPF, Barbro Nilsson SKPF, Mona Larsson SKPF,

Arne Edvinsson RPG
Tjénstgérande erséttare

J 6rgen J ohansson PRO istéillet fdr Iréne Apelqvist PRO, Inger Pettersson
PRO istéillet fdr Ann-Marie Lundell PRO, Maj Ader (KD) istéillet fdr
Jan Larsson (C)

6vriga néirvarande
Erséttare

Ulla Sjéstrém PRO, Sixten Broberg PRO, Bertil Karlsson SPF,
Karlolof Fernow SPF, Jan Harrysson, Katarina Hj almarsson SKPF,
Viola Karlsson SKPF

Tj'anstemén

Véird & Omsorg: Paula Evertsson administrativ chef, Peter Ahlqvist IT- och
teknikutvecklare § 21, Birgitta Engstrém Walander medicinskt ansvari g
sjukskéterska MAS § 22, Ann-Christin Olsson administratér
Kultur- och fritid: Anna Gunnarsson controller § 23.
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ANSLAGIBEVIS
Protokollet érjusterat. Justeringen tillkénnages genom anslag i tre veckor.
Organ

Lidképings kommunala pensionéirsréd

Sammantrédesdatum

2018-03—14

Datum nér anslaget sétts upp

2018-03-28

Datum néir anslaget tas ner

2018-04-19
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Information om testmiljé Solhaga, ny teknik inom
éldreomsorgen
SAMMANFATTNING
Peter Ahlqvist, IT- och teknikutvecklare, presenterar Sig som ny pé tj éinsten
efter Jonas Dahlin.

Det har kommit rekommendationer frén Sveriges Kornmuner och Landsting,
SKL, att man ska se 6ver och stéirka utveckling och kvalitet inom
éildreomsorgen. Vﬁrd- och omsorgsnéimnden i Lidképing har antagit
rekommendationerna och som ett led i detta ska Solhaga ingé’l i ett
pilotproj ekt déir ny teknik provas innan det fdresléis pé’x andra séirskilda
boenden i Lidképing. I en framtid ska det ﬁnnas tréidlést internet p51 alla
séirskilda boenden béide i gemensamhetsutrymmen och i légenheterna.
Kameror ska ﬁnnas i korridorerna ﬁir att kunna se om en brukare éir uppe och
géir péi natten. Detta fdr att personalen ska f5 battre méjlighet att prioriera i
sitt arbete. Det ska ockséi ﬁnnas hotelléis till léigenhetema s51 att ingen
obehérig kan komma in. Péi sikt ska det ocksé ﬁnnas méjlighet att ha en
kamera i den egna lagenheten fdr tillsyn nattetid fdr att inte bli Véickt av
personalen. Detta ﬁnns redan i dag i hemvéirden. Det ska vara frivilligt och
individanpassat. Det éir inte klart néir proj ektet startar.
AV réidet framfdrs att det kan vara ett séitt att spam in péi personal. Svaret éir
att det inte éir syftet utan det ska vara ett komplement fdr att 6ka tryggheten.
Det framférs ockséi att det éir Viktigt att personalen féir adekvat utbildning
infér att man installerar den nya tekniken. Paula Evertsson informerar att det
ﬁrms en ny utbildning fdr underskéterskor géillande ny teknik inom Vérden.
Tvé underskéterskor i Lidkéiping har gétt utbildningen.
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Information om fallskador i samband med lékemedel
och information om nya regler kring trygg och séker
utskrivning.
SAMMANFATTNING
Birgitta Engstrém Walander, medicinskt ansvarig sjukskéterska, presenterar
Sig som ny MAS i kommunen.
Fall: Statistiken fdr 2017 Visar att det i kommunen totalt rapporterades in 88
fall, 50 av dessa resulterade i sjukhusvistelse. Se bifogat dokument.
I Lidképing séi arbetar personalen riskfdrebyggande géillande fall i ett
kvalitetsregister som heter Senior Alert. Det ﬁr frivilligt om man som brukare
vill registreras oavsett sé arbetar personalen utifré’m den arbetsmetoden fdr att
séikerstéilla brukarens vardag.
Ridet stéiller fréigan om vad oléimpliga léikemedel ﬁr? Svaret éir att det tex. éir
psykofarmaka. Man méste alltid fréiga Sig Vilket som éir béist att ta léikemedlet
och vara ostadig pé benen, eller om det é’mdé hjiilper mig séi att jag kan
fungera i min vardag.

Trygg och s’ciker utskrivning: Mélet med de nya reglerna kring trygg och
séiker utskrivning éir att minska antalet dagar péi sjukhus fdr utskrivningsklara
patienter och att inte behéiva skrivas in i onédan, dvs. j obba mer proaktivt.
Om man "air utskrivningsklar men inte féitt gz‘i hem av olika anledningar
kommer det att kosta kommunen 7100 kr per dygn om man éir kvar p51
sjukhus efter tre dagar, tidigare var det 5 dagar.
Sjukhuset ska inom 24 timmar fre‘in det att du inkommit som patient ha ett
planerat utskrivningsdatum klart som rapporteras till kommunen 85. att réitt
insatser kan férberedas innan du kommer hem. Patienten mé’tste ha en fast
Véirdkontakt som kallar till Véirdplanering senast tre dagar efter att man éir
utskrivningsklar, Vilket sté'tller hégre krav pé priméirvéirden. Detta gér att Vi
troligtvis kommer att behéva ha en enhetschef och ev.
sjukgymnast/arbetsterapeut som arbetar hel g dé utskrivningsregeln géiller
mandag-séndag.
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Information om kultur- och fritidspolitisktprogram
SAMMANFATTNING
>

Anna Gunnarsson, controller, presenterar sig.
Kultur— och fritidsnéimnden hat 1 uppdrag att ta fram ett kultur— och

fritidspolitiskt program fdr organisationen Lidképings kommun. Det ska vara
ett strategiskt dokument som skapar tydlighet och lé’mgsiktighet fér alla i
Lidképings kommuns organisation. Det ska frélmja berikande kultur och
fritid. 2016 bérjade man att titta pé detta och nu har det kommit ur péi remiss.
Planen géiller fér 4 5r och fdlj er mandatperioden. Det éir Kommunfullméiktige
som tar det slutgiltiga beslutet.
De har tittat péi 6 sakomréiden, Barn och unga, Friluftsliv, Idrott, bad och
motion, Kultur, kulturmiljé och folkbildning, Féreningsliv och Besékare och
evenemang. I programmet séi kommer barn och ungdomsverksamhet att
prioriteras géillande tex. tider i de olika hallama.
Anna stéiller fréigan 0m pensionéirsréidet tycker att det éir né’lgot séirskilt som
ska lyftas fram i programmet? Svaret blir Métesplatselna. Pensionéirsréidet
overlamnar till pensionarsradets arbetsutskott att 1amna 1n forslag pa
remissvar till kultur— och fritidsnéimnden
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évrigt
Det kommunala pensionéirsréidet i Trollhéittan har hért av Sig och
tinskar tréiffa négra deltagare ur Lidképings kommunala pensionéirsréd
och héra vad pensionéirsréidet tycker 0m den mat som tillagas och kyls
av Véinerkék och sedan distﬁbueras i hemvérden. De kommer att géra
ett studiebesék péi Véinerkék tisdagen den 20 mars. De héller just nu
péi med att utreda kyld mat i hemtj éinsten i T rollhéittan och har blivit
rekommenderade av Véinersborg, som varit héir fdr né’tgra ﬁr sedan p51
studiebesék, att h6ra av Sig till oss.
Ulla J ohansson, Katarina Hj almarsson och Maj Ader méter upp péi
Véinerkék och sedan ansluter Lena Blomgren och Paula Evertsson till
kaffet i Lidbeckska huset.
Paula Evertsson stéillde frégan Vid fdrra PRAU déir hon 6nskade namn
till en arbetsgrupp som ska titta péi inﬂytande, jéimlikhet, trygghet och
tillgéinglighet utifré’m ett uppdrag i ﬁldreomsorgsplanen.
Pensionéirsrédet fdresléir Ulla J ohansson och Karlolof Femow. I och
med att Ulla gér med i arbetsgruppen kliver hon av demensgruppen.
Fréga stéills 0m det ﬁlms négon upp gift p5. hur éildre méir i kommunen,
psykisk ohélsa? Ingen har den uppgiften Vid sammantréidet men Maj
Ader tar med fre‘igan till folkhéilsoplaneraren som ﬁrms i kommunen.
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