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Beslutande
Ethel Augustsson (C) omsorgsnämnden
Kerstin Andersson (SPF Seniorerna Lilla Edet bygden)
Birgitta Foxér (SPF Seniorerna Lilla Edet bygden)
Dick Bergström (SPF Seniorerna Lilla Edet bygden)
Ann-Marie Marmebro (PRO Hjärtum/Västerlanda)
Åke Bark (PRO Lilla Edet), tf ordförande
Gunilla Ståhlberg (PRO Lilla Edet)
Mona Lindberg (PRO Lödöse/Nygård)
Eivor Olsson (PRO Lödöse/Nygård)
Jörgen Andersson (C) oppositionsråd
Ingemar Ottosson (S) kommunalråd
Övriga närvarande
Ersättare
Ingvar Hammarström (SPF Seniorerna Lilla Edet bygden)
Britt-Marie Thorén (SPF Seniorerna Lilla Edet bygden)
Kerstin Högberg (PRO Hjärtum/Västerlanda)
Harry Berglund (PRO Lilla Edet)
Anita Almén Björk (S)
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Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Sven Bergelind, socialchef
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§1
Val av justerare samt fastställande av tid för justering
Sammanfattning
Kommunalt pensionärsråd föreslår Harry Berglund (PRO Lilla Edet) att justera dagens
mötesprotokoll. Protokollet justeras onsdagen den 8 mars 2017.
Beslut
Harry Berglund (PRO Lilla Edet) väljs att justera dagens mötesprotokoll. Protokollet
justeras onsdagen den 8 mars 2017.
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§2

Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärende anmälda.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet fastställer dagordningen.
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§3
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Sammanfattning
Genomgång av protokollet från föregående möte den 12 december, utan kommentarer.
Beslut
Protokollet från mötet den 12 december godkänns.
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§4
Information fallprevention
Sammanfattning
Sjukgymnast Sandra Wassblad från rehab mottagningen Närhälsan i Lilla Edet
informerar om arbetet med att förhindra fallolyckor. Rehabmottagningen finns i
vårdcentralens hus i Lilla Edet och det finns två ingångar till rehab mottagningen, via
Järnvägsgatan 8 och Emanuel bagares gata (vid vändhållplatsen). Rehabmottagningen
kan erbjuda fallprevention såsom riskbedömning i hemmet, funktionsbedömning vid
behov, fysisk aktivitet – träning, skydd (halkskydd), hjälpmedelsbedömning och
synkontroll vid behov. Det behövs ingen remiss för att få komma på besök till rehab
mottagningen utan det går bra att beställa tid direkt via telefon, webbplats eller e-post.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.
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§5
Information medborgarlöfte
Sammanfattning
Folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin och Jack Lennartsson informerar om
medborgarlöftet 2017 i Lilla Edets kommun.
Det är Rikspolisstyrelsen som har initierat medborgarlöften över hela landet.
Medborgarlöftet i Lilla Edet innebär att polisen och kommunen arbetar tillsammans för
en säkrare trafiksituation och för ökad trygghet, särskilt på mörka platser. Detta är
resultatet av den medborgardialog som genomfördes under hösten 2016 och där drygt
550 kommuninvånare har svarat på frågor utifrån upplevd trygghet och säkerhet.
Majoriteten av de som svarat på enkäten i Lilla Edet upplever att de är trygga inom
kommunen. Medborgarlöftet gäller under innevarande år, om man inte väljer att
förlänga tiden då man vill arbeta vidare med samma frågor.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.
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§6
Information demokrati- och mångfaldsberedningen
Sammanfattning
Ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen Ulf Wetterlund ger information om
beredningens arbete. Beredningen har arbetat fram ett policy dokument – ”Policy för
invånardialog i Lilla Edets kommun”, det kommer att lämnas över till
kommunfullmäktige innan sommaren.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.
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§7
Årsrapport 2016
Dnr 2016/ON096
Sammanfattning
Socialchefen redogör för årsrapporten 2016. Omsorgsnämndens ekonomiska resultat har
förbättrats kontinuerligt under året och redovisar för 2016 ett överskott gentemot budget
på 4.1 mkr. Resultatförbättringen beror på flera faktorer men huvudsakligen på avsevärt
lägre kostnader för medicinskt utskrivningsklara, färdtjänst och bostadsanpassning. Ett
positivt resultat för funktionshinderverksamheten om 1.6 mkr bidrar även till att väga
upp underskotten inom äldreomsorgen. I jämförelse med prognosen vid föregående
tertialrapport beror även resultatet på den ekonomiska åtstramning som infördes i form
av inköps- och anställningsstopp. Äldreomsorgen fick under året stimulansmedel från
staten om 2,4 mkr att användas till personalförstärkning inom vården.
Ärende
Pilgårdens om- och tillbyggnation färdigställdes under året och det provisoriska
korttidsboendet har kunnat avvecklas. Kommunen kan nu erbjuda ändamålsenliga och
väl anpassade äldreboenden så kallade särskilda boenden. Tillgången på platser har
medfört att kostnaderna till Regionen för medicinskt utskrivningsklara har kunnat hållas
mycket låga.
Hemtjänsten har under året arbetat intensivt med att organisera om och effektivisera
verksamheten. Trots något fler brukare har antalet arbetade timmar minskat med 7200
timmar eller drygt 7 %. Gentemot budget är dock kostnaderna fortfarande för höga och
visar på ett underskott för året på ca 3 mkr.
En viktig iakttagelse inom äldreomsorgens samtliga verksamheter är att vårdtyngden
hos brukarna de senaste åren successivt ökat och blivit mer komplexa. En trolig
förklaring är att vårdtiderna vid sjukhusen blir allt kortare. Även målgruppen för
hemtjänst/hemsjukvård vidgas och omfattar förutom personer som har svårigheter i sin
vardag på grund av hög ålder även personer som kräver mycket kvalificerad vård på
grund av svåra diagnoser. 9 % av brukarna är under 65 år. Verksamheten bedriver även
palliativ vård i ökad omfattning, då de flesta numera väljer att avsluta livet i hemmet.
Den ökade komplexiteten i uppdragen innebär även att andra yrkeskategorier än ren
vårdpersonal måste anlitas. Det kan gälla såväl tolkar som juridisk rådgivning och
vaktbolag.
Resor med färdtjänst har stadigt minskat något varje år till följd av förbättrad
kollektivtrafik. Kostnaderna för bostadsanpassning har varit lägre än beräknat och visar
på årsbasis ett överskott på drygt 1 mkr trots ett ökat antal ärenden.
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Ett växande problem inom vård och omsorg är bristen på utbildad personal. Särskilt inom
Hemsjukvården råder stora svårigheter att rekrytera erfarna sjuksköterskor till vakanta
tjänster och vid korttidsfrånvaro. Bristen på sjuksköterskor innebär att ordinarie
sjuksköterskor måste beordras till extra tjänstgöring för att täcka vakanta områden,
vilket skapar en stressig arbetssituation. Periodvis har bemanningsföretag anlitats för att
klara den medicinska säkerheten.
Inom Funktionshinder fortlöper uppdraget med att utveckla och effektivisera
avdelningens verksamhet i syfte att förbättra kvalitet och ekonomi samtidigt som antalet
personer med rätt till insatser årligen ökar. Mellan 2008-2015 motsvarade ökningen 18
% enligt Socialstyrelsen. Under året har verksamheten fortsatt arbetet med att minska
antalet externa placeringar och kontinuerligt omförhandla köpta platser. För att skapa
förutsättningar att verkställa ytterligare boendebeslut i egen regi planeras för fler platser
i såväl grupp- som serviceboende. Försäkringskassans restriktivare bedömning av den
enskildes rätt och omfattning av insatser har medfört minskade intäkter och ökade
kostnader för kommunen.

Beslutsunderlag
Årsredovisningen 2016 för omsorgsnämnden
Beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.
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§8
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2017-2023
Dnr 2016/ON223
Sammanfattning
Verksamhetschefen för vård och omsorg redogör för flerårsplanen, boende för äldre i
Lilla Edet 2017-2023. Denna rapport är framtagen på uppdrag av omsorgsnämnden i
syfte att belysa framtida behov av särskilda boenden för åldersgruppen över 65 år.
Perioden omfattar 2016 – 2023.
Äldreomsorgen, både nationellt och lokalt i Lilla Edet, står inför stora utmaningar vad
gäller den förändrade åldersstrukturen. Andelen äldre förväntas öka med 30 % fram till
år 2050. Utifrån befolkningsstatistiken gjorde Lilla Edets kommun en lokal framräkning
i juni 2016. Denna statistik visar att antalet kommuninnevånare över 65 år och äldre
kommer att öka med 25 % fram till år 2023. När det gäller kommuninnevånare över 80
år kommer antalet att öka med 30 %.
Åldersgruppen med störst hjälpbehov är gruppen 80+. I socialförvaltningens
kartläggning framgår att 11 % av gruppen 80 – 89 år bor på särskilt boende. I gruppen
över 90 år bor 45 % i särskilt boende.
Lilla Edets kommun har 130 boendeplatser fördelade på tre särskilda boenden (Lödöse,
Lilla Edet centralt och Ström). Den statistiska framräkning som är gjord visar att 25 30 platser behöver tillskapas fram till 2023.
Den förändrade åldersstrukturen kommer att ställa nya krav på vår
samhällsorganisation. Att befolkningen blir äldre innebär att biologiska
funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar kommer att öka, vilket rimligen innebär
ökat behov av vård, stöd och omsorg.
Enligt nationella prognoser innebär befolkningens åldrande störst utmaning för vårdoch omsorgssektorn under perioden 2020 – 2030. För att bibehålla en god hälsa och
minska vård- och omsorgskostnader är det viktigt att arbeta med olika insatser av
förebyggande verksamheter. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara; kost- och
livsstils aktiviteter, träffpunkter, anhörigstöd, teknikutveckling och trygghetboende.
Beslutsunderlag
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2017-2023 daterad 10 januari 2017
Beslut
Kommunala pensionärsrådet antecknar informationen.
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§9
Information
Sammanfattning
Utbildningsdag för kommunala pensionärsrådet
29 maj blir det utbildningsdag för kommunala pensionärsrådet. Förslagsvis börjar rådet
med möte i kommunhuset för att sedan åka på studiebesök. Pensionärsrådet kommer att
delas in i tre grupper och varje grupp kommer att åka till var sitt särskilt boende på
studiebesök. Där väntar information från verksamheten och lunch på respektive boende.
Pilgården – informerar om den röda tråden (demenssjukdom), Soläng – informerar om
enheten för psykisk ohälsa och Linkullen – informerar om rehab och
korttidsverksamhet, dagverksamheten.
Träffpunkt
Det finns ett antal mötesplatser i kommunen för social samvaro, Hägern, Soläng och
Lödöse. Det arrangeras ett antal aktiviteter som bokcirklar, gympadans, stolsdans,
föreläsningar, man spelar kort, har fester, samarbetar med andra organisationer och
föreningar.
Lunch vid Hägern
Socialchefen redovisar varför möjligheten till lunch har lagts ned, det är ett politiskt
beslut knutet till besparingsåtgärder 2016.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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