PROTOKOLL
fört vid sammanträde i Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Tid: Måndagen den 17 mars 2014 klockan 14.00-15.10
Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset

Närvarande:

Ingemar Javinder, ordförande
Arne Eklund, vice ordförande
Anne Shemeikka, socialchef, Ljusnarsbergs kommun
Seija Hedberg, SKPF
Viola Mäkelä, SPF
Barbro Resare, ledamot
Inger Ljungqvist, PRO Ställdalen
Kjell Hansson, PRO Ställdalen
Helenas Ylitalo, PRO Hörken
Annika Renbro, Örebro läns landsting
Anders Andersson, sekreterare, Ljusnarsbergs kommun

§1
Öppning
Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.

§2
Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.

§3
Val av justerare av dagens protokoll
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll.
Rådet beslutar
att välja Annika Renbro till att justera dagens protokoll.
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§4
Föregående sammanträdesprotokoll
Protokoll från sammanträde den 9 december 2013 redovisas. Det noteras att bevakning skall
ske av resultaten från Mag- och tarmföreningen i Örebro läns enkätundersökning.
Rådet beslutar
att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 december 2013.

§5
Presentation, socialchef
Socialchef Anne Shemeikka presenterar sig.
Rådet beslutar
att godkänner presentationen och hälsar Anne Shemeikka välkommen till den nya tjänsten.

§6
Årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs kommun samt verksamhetsberättelser
från sociala utskottets verksamhetsområden
Anne Shemeikka presenterar föreliggande förslag till årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs
kommun. Kommunens resultat uppgår till ett överskott med cirka 18,7 miljoner kronor.
Beträffande sociala utskottets verksamhetsområden uppvisar de ett underskott gentemot
budget uppgående till cirka två miljoner kronor. Försalget till årsredovisning behandlas av
kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 mars 2014.
Anne Shemeikka redovisar verksamhetsberättelser 2013 för sociala utskottets verksamhetsområden.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§7
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2015-2018
Ingemar Javinder informerar att enbart ett fåtal remissyttranden har inkommit gällande
förslaget till Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2015-2018. Vidare har
kommunstyrelsen beslutat att förslaget till äldrepolitiskt program skall revideras utifrån
befintliga program, policies, planer och överenskommelser med andra aktörer. Därav har
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tidsplanen förskjutits på det vis att kommunfullmäktige beräknas anta äldrepolitiskt program
vid sammanträde den 11 december 2014.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§8
e-Hälsa
Anne Schemeikka informerar att kommunen tillsammans med övriga kommuner i länet skall
via statliga stimulansmedel delta i projekt rörande e-Hälsa. Syftet med projektet är att öka:
•
•
•
•
•

användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den
enskilde samt att effektivisera verksamheten,
andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och
behörighetsidentifikation,
andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt
information mobilt,
användningen av Nationell patient Översikt, både kunna ta del av och tillgängliggöra
information,
andelen digitala trygghetslarm, i förhållanade till antalet trygghetslarm som kommunen
beviljar.

För projektet skall upprättas en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan
inom området eHälsa inkluderande övergång till digitala trygghetslarm, säker roll- och
behörighetsidentifikation, mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster för ökad service och
delaktighet.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§9
Ram för ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet
Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete kap 4 § 2 skall vårdgivare som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) identifiera, beskriva och fastställa
de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
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Anne Shemeikka redovisar skrivelsen ”e-Handbok – så här jobbar vi inom socialförvaltningen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” och kommunikationsplan för
framtagande av nytt ledningssystem för kvalitetsarbetet, vilka antagits av sociala utskottet.
För det systematiska kvalitetsarbetet skall upprättas ett kalendarium.
Rådet beslutar
att godkänna redovisningen.

§ 10
Ansökan om statsbidrag för personligt ombudsarbete
Anne Shemeikka informerar att kommunen ansökt om statsbidrag för personligt ombudsarbete. Något beslut om huruvida statliga medel erhållits har ännu inte inkommit. Den
närmare organiseringen av det personliga ombudsarbetet kommer att inledas i det fall ett
positivt besked erhålles.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 11
Ändrade avtalsförhållanden med Samhall AB
Anne Shemeikka informerar att då det framkommit att det finns personell överkapacitet inom
hemtjänsten och då hemstädningen inom detta område omfattar 34 städningar per månad
fördelat på 18 personer inom hemtjänsten, kommer avtalet med Samhall AB rörande städning
att upphöra och kommunen kommer att återta städningen. Vidare övervägs om kommunen
skall överta tvätten från Samhall AB. Vad gäller inköp och matdistribution kommer detta
fortsatt genomföras av Samhall AB.
Rådet beslutar
att godkänna informationen.

§ 12
Delgivningar
Rådet delges följande protokoll:
• Landstingets pensionärsråd den 13 december 2013
• Länshandikapprådet den 5 december 2013
• Länshandikapprådet den 24 februari 2014
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Vidare delges rådet inbjudan till Anhörigriksdagen den 20-21 maj 2014.
Rådet beslutar
att notera delgivningarna.

§ 13
Barbro Resare: Uppgifter i telefonkatalogen
Barbro Resare framför önskemål om att kommunen gör en översyn vilka telefonnummer som
finns angivna i telefonkatalogen. Historiskt har det förekommit ett fåtal telefonnummer i
telefonkatalogen vilket medfört att det varit svårt att för utomstående att nå enskilda enheter
via telefon.
Anne Shemeikka informerar att det finns en icke konkretiserad idé om att upprätta en
äldreguide i kommunen. Vidare har enheterna utarbetat broschyrer innehållande
telefonnummer. På kommunens hemsida har även antalet direkttelefonnummer ökat. En idé
kan vara att kommunen upprättar ett kommunblad med telefonnummer till diverse
verksamheter och enheter.
Rådet beslutar
att aktivt följa utvecklingen i ärendet.

§14
Avslutning
Ordförande Ingemar Javinder tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat

Vid protokollet:

Anders Andersson

Justeras:

Ingemar Javinder

Annika Renbro
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Ordförande
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