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Beslutande

Ersättare
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Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Sture Olsson (M), Ordförande
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Marianne Manke, SPF, §§ 1 — 6, 09:00 — 12:15
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Kerstin Belfrage, SKPF
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Underskrift

Carin Karlsson
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§ 1 Dnr 29226

Val av justerare

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Kerstin Belfi-age, SKPF, utses till att justera dagens protokoll. Tid för
justering är onsdagen den 13 april, Ranliden.

Justerarnas signaturer

//__b
Protokollsutdraget bestyrks
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§ 2 Dnr 29227

Föregående protokoll

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunder lag

Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2021-12-02

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP19.9
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10)
Sammanträdesdatum
2022-04-07

§ 3 Dnr 2021/00138

Information om socialnämndens statsbidrag och
stimulansmedel för år 2021

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Biträdande socialchef Eva Olofsson informerar kommunala pensionärsrådet
om statsbidrag och stimulansmedel för åren 2021 — 2022. Rådet ges
möjlighet att ställa frågor.

Presentationen biläggs protokollet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 4 Dnr 32288

Verksamhet Hemstöd

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Verksamhetschef Ulf Johansson och socialchef Magnus Schedin har en
dialog med kommunala pensionärsrådet och svarar på frågor kring
verksamhet hemstöd. I verksamhet hemstöd ingår bland annat hemtjänst,
korttidsvård, växelvård och trygghetslarm.

Ämnen som diskuteras är;

- Dokumentation inom hemtjänst

- Brukartimmen

- Genomförandeplan

- Minutstyrning inom hemtjänsten

- Lagen om valfrihetssystem (LOV)

- Rekrytering av personal

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 5 Dnr 29231

Kösituationen

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Kö till särskilt boende: ingen kö

Kö till demensboende: 6 stycken

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 6 Dnr 29228

Information från socialnämnden

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Ordförande Sture Olsson (M) informerar kommunala pensionärsrådet om de
ärenden som socialnämnden behandlat sedan Rådets senaste sammanträde.

December
• Socialnämndens verksamhetsplan 2022 — 2024 med

verksamhetsbudget för 2022.

• Internkontrollplan för socialnämnden 2022.

• Uppföljning av revisionen granskning gällande ekonomistyrning och
uppföljning för barn och unga.

• Remiss från VästKom avseende Hälso- och sjukvårdsavtal.

• Remiss från VästKom avseende färdplan — Länsgemensam strategi
för god och nära vård.

• Regional överenskommelse för hjälpmedel.

J anuar i
• Verksamhetsinformation om arbetet med våld i nära relationer.

• Rapport om att det är ett mycket ansträngt personalläge utifrån covid-
19. Flera verksamheter har stängt.

Febr uar i
• Verksamhetsinformation om kommunens arbete med missbruksvård.

• Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021.

• Socialnämndens internkontrollrapport för 2021.

• Information om statsbidrag och stimulansmedel för år 2021.

• Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Mars
• Besvarande av remiss avseende samverkansavtal digitala hjälpmedel.

• Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till
personal inom hemtjänst och särskilt boende.

Justerarnas signaturer
e j

Protokollsutdraget bestyrks
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• Besvarande av remiss från socialstyrelsen — förslag på nya
föreskrifter avseende vissa SoL och LSS verksamheter.

• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021.

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 7 Dnr 29229

Övriga frågor

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Aktivitetssamor dnar na
Pensionärsorganisationerna har många frågor kring aktivitetssamordnarnas
syfte och uppdrag. Man undrar hur deras tjänster och aktiviteter är
finansierade.

Pensionärsorganisationerna upplever att aktivitetssamordnarna bedriver en
parallellorganisation. Går det att hitta sätt att samarbeta?

Belysning kyr kalMn
Kommunen har inte satt upp belysning vid kyrkogården/nya kapellet.
Medlemmar påtalar att det är mörkt. Vem äger ansvaret för frågan i
kommunen?

Senior kollo 2022
Ingen har arbetat med frågan inför sommaren 2022, så det blir inget.

För samlingshemmet
Pensionärsorganisationerna önskar att få hyra församlingshemmet för att ha
sina möten där. Är det möjligt?

För eningsbidr ag
Ansvaret för föreningsbidragen ligger hos kultur- och fritid. Frågan ska
lyftas på nämndens nästa sammanträde.

Elvagår den
Ett antal platser på Elvagården i Vartofta stängs. Rådet framför önskemål om
att man behåller lokalerna ifall behov uppstår i framtiden.

Buss t ill Tåstor p
Man saknar fortfarande att det går att ta bussen upp till Tåstorps
demenscentrum. Det är Västtrafik som ansvarar för busslinjerna.

Skyltning
Man framför att det saknas skyltning till Tåstorp och Ranliden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

J



Statsbidrag
2021-2022
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2021- Alla statsbidrag
• Säkerställa god vård av äldre, 14,3 milj
• Äldreomsorgslyftet, 12,1 milj
• Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och

omsorgen om personer med demenssjukdom, 2,2 milj
• Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 639 tkr
• Goda villkor för vårdens medarbetare, 2,9 milj
• Traumastöd, 490 tkr
• Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, 2 milj
• Habiliteringsersättning, 1,2 milj
• Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud, sökt belopp
• Statsbidrag för psykisk hälsa, 900 tkr
• Subventioner av familjehem, 855 tkr
• Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, 261 tkr
12 olika statsbidrag, sammanlagt 35 miljoner kr • •

FAKO9N2



Användning

God vård av äldre
• Hjälpmedel - Taklyftar, duschstolar, turnaid, raizer
• Minska ensamhet — aktivitetssamordnare + IT -fixare
• Team för kollegialt lärande
• Ökad bemanning till följd av Covid -19
• Skyddsutrustning

Äldreomsorgslyftet
• YH-utbildningar i demens, psykiatri, äldre mm
• Skydd och säkerhet i den nära vården
• Etik, kommunikation och bemötande i vården

FAK Ö PN9



Motverka ensamhet och ökad kvalitet demens
• Hjälpmedel vid demens, t ex gunga, spel mm
• Ung omsorg
• Kulturkontakten

Teknik, kvalitet och effektivitet
• Utrustning för Skype
• Utrustning för mobil dokumentation

Goda villkor för vårdens medarbetare
• Utbildning för HSL-personal
• Läkemedelsrobotar
• Hjälpmedel

vaLKöm,



Traumastöd
• Handledning
• Samtalsstöd

Återhämtningsbonusen
• Personaldag för alla arbetsgrupper. Innehåll bestäms

av gruppen

Psykisk hälsa
• Sysselsättning socialpsykiatri

Våld i nära relation
• Utbildningsinsatser
• Informationskampanjer

Övriga statsbidrag är riktade till en insats och har
använts till det

FLAKÖNNug



Exempel på
användningsområden
• Utbildning av Personal

Äldreomsorgslyftet (Komvux), Vårdens
medarbetare (HSL), Återhämtningsbonusen,

• Insatser mot ensamhet
God vård av äldre, Statsbidrag för att minska
ensamhet och öka kvaliteten i demensvården

• Tekniska lösningar för bättre arbetsmiljö
God vård av äldre, vårdens medarbetare,
teknikmedel, återhämtningsbonusen

FLAKÖPN9



Summering 2021

• Nämnden ska återbetala ca 11 milj som inte
använts

• Huvudsakligen återbetalning på ÄOlyftet och
Vårdens medarbetare som har begränsade
användningsområden

• Många statsbidrag som går in i varandra. Stor
administration för ekonomiska omföringar,
redovisningar och återrapport

• Sena besked om användning och belopp

FMLKÖPRNI9



2022 - Sökta

• Prestationsbaserat statsbidrag till
kommunerna i syfte att minska andelen
timanställningar inom kommunalt finansierad
vård och omsorg om äldre (prel 8 034 tkr)

• Statsbidrag till kommuner i syfte att utöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda
boenden (prel 4 011 tkr)

FILKÖ 1.2



2022 — Fortsatta statsbidrag
• Statsbidrag för att säkerställa en god vård av

äldre — Ska vara ett permanent tillskott,
• Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet

bland äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med
demenssjukdom — Upphör efter 2022

• Stimulansmedel för teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus. Upphör
efter 2022.

• Statsbidrag för subventioner av familjehem,
beslut för 2022 och 2023

F£LKÖPN9,



2022 — Minskade statsbidrag

• Äldreomsorgslyftet — Minskar från 12
miljoner till 6 miljoner.

Fortsatt YH-utbildning (15 usk)

Enstaka kurser för att få diplom (5-6 st)

Omvårdnadsutbildning (17 st)

FLAKÖP!iyug,



Statsbidrag som upphört
2022
• Traumastöd, ca 500 tkr

Upphörde efter 2021

FLAKÖP999,



Statsbidrag där summa och
användning för 2022 är osäkra
• Vårdens medarbetare —Användning av

summa är ännu inte klar

• Återhämtningsbonusen — Projektplan och
budget måste vara klar. Ansökningstid på 6
veckor

FLIAKÖPINg



Summering 2022 och 2023

• Statsbidragen minskar med 6,5 miljoner

• Ytterligare 3-5 miljoner är osäkra

• 2023 minskar statsbidragen med ytterligare
3,5 miljoner

FLKÖP[ug,


