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Plats och tid Måndagen den 18 september 2019, rum 293 Hävringe, i kommunhuset  

kl 13.00 – 15.30 
 
Närvarande Linus Fogel 

Dick Sundvall 
Ordförande 
PRO 

 

 Mayvor Lundberg 
Ing-Britt Mellberg-Färeby 
Dagny Persson 
Lilian Heramb 
Lena Lövgren 
Ella Karlsson 
Pentti Kriikkula 
Sinikka Mäkilä 
Anders Lundgren 
Ivona Bundevska 
Titti Kendall 
 

PRO 
SPF Seniorerna 
PRO 
SKPF 
SKPF 
SPF Seniorerna 
Fin.föreningen 
Fin.föreningen 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Förvaltningschef ÄO 
 

 

 
 
Frånvaro 

 
 
Tommy Linder 
Ing-Marie Wahlström 
 

 
 
Ersättare 
SPF Seniorerna 
 

 

  
 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

 
 
…………………………………………… 
Ivona Bundevska 

  
 

 

  
  

  

 Ordförande …………………………………………… 
Linus Fogel 

  

     
  

Justerande 
 
…………………………………………… 
Dagny Persson 
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§ 1 
Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 
Närvaro 
Presentationsrunda 
 
§ 3 
Val av protokollsjusterare 
Dagny Persson väljs till justerare. 
 
§ 4 
Dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
§ 5 
Datahaverier och de elektroniska låsen, hur påverkas hemtjänsten? 
Enhetschef Carolina Bergstrand informerar. Man har elektroniska lås hos brukarna 
inom hemtjänsten. Man låser upp brukarnas dörrar elektroniskt via mobilen. Man kan 
se när någon varit där, hur länge och vem som varit där. Man har alltid en vanlig 
reservnyckel i nödfall. Man trycker alltid ut morgondagens schema på papper för 
säkerhetsskull. Vi hade ett datahaveri en halvdag men det påverkade oss inte så 
mycket då vi hade pappersscheman och reservnycklar. Man planerar ett schema 
utefter beviljad tid och tjänst. Det syns i schemat i fall man ej utfört någon aktivitet. 
Tunstall är företaget där vi köpt låsen och de som sköter ev. fel. Man kan ringa dem 
även jourtid. Så fort någon flyttar från en lägenhet monterar man bort låsen och kan 
använda dem på ett nytt ställe. 
  
§ 6  
Hur drabbar alla sjukskrivningarna brukarna? 
Titti Kendall och Carolina Bergstrand föredrar. Demens och Frösäng har det varit 
stabilt, det har ej påverkat brukarna avsevärt. Innerstan har varit problematiskt med 
höga sjukskrivningstal. Det har påverkat brukarna. De arbetar med olika rutter och 
försöker minska problemen. De har utfört det de ska men det kanske har blivit annan 
personal som gjort aktiviteten/arbetet. Man kanske har flyttat på aktiviteter, från en 
dag till en annan. Mat och medicin prioriteras. Sundas frånvaro har varit bra.  
Har antalet olika personer som besöker respektive brukare ökat? Ja.  
Tas en promenad bort en dag pga. Brist av tid, försöker man lägga in det längre fram 
eller längre tid nästa gång. Sjukfrånvaron har minskat i kommunen. Man har en 
vikariepool med 4st anställda som täcker upp vid behov. 
 
§ 7 
Fallprevention 
Alexandra Westin och Sara Snäck föredrar. V.40 var det fallpreventionsvecka. 
Ca.1000 personer dör årligen i fall. Det är ungefär lika många som dör i suicid. De 
flesta dör av fall i hemmet. Det finns mycket man kan göra, för att minimera riskerna. 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag sen 2015 att arbeta med fallprevention. Ett projekt 
är ”Balansera mera”. Under fallpreventionsveckan deltog Alexandra och Sara samt 
två stycken från kommun rehab i olika aktiviteter. De stod tex. vid ICA Kvantum med 
information. De hade även aktiviteter med Oxelösunds judoklubb, som arbetar med 
fallprevention. De visade lite olika övningar, som man även fick testa på. Temat i år 
var ”Mat, motion och medicin”. De man kan ta hjälp av i förebyggande syfte är tex 
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Kommunrehab, finlirarna (hjälper personer över 67år med tex. sätta upp gardiner 
eller andra saker man själv inte klarar av). Det finns även en App med olika övningar, 
kommunrehab brukar använda sig av den; ”Otago exercise”. I den finns enkla 
träningsprogram med bild och film samt balansövningar. Det finns även ett 
forskningsprojekt – Judo 4 balance. Oxelösund en av orterna som ingår i projektet. 
Det är ett 12 veckors program som de ska följa. 
 
 
§ 8  
Nämndärenden som rör äldre: 
- Information om kö till särskilt boende – ingen kö – inga lediga lägenheter 
- Återrapport om välfärdsteknik – nästa möte 
- MAS rapport – antal dagar, jan-aug 1,33 dagar. (Antal dagar från utskrivningsklar 

till faktisk hemgång från slutenvården.) 
- Budgetuppföljning per oktober samt 
- Återrapport från uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 2019-2021 
Pål Näslund verksamhetsekonom föredrar. Bildspel bilaga. 
- Taxor 2020 – inga förändringar föreslås 
- Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen SoL 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
- Finns inga. 
 
§ 9 
Hur har sommaren varit? 
Särskilt boende – bra. Inskolning har tagit mer tid. Men utbildning och erfarenhet 
saknades på stor del av de nya vikarierna därav längre utbildningstid. Nytt beslut om 
att 50% av ordinarie personal måste vara på plats under semesterperioden även 
under ett arbetspass gäller 50 % av den ordinarie personalen på plats.  
 
Även i hemtjänsten ser det ungefär likadant ut.  
Få inkomna klagomål. De som inkommit är: att personal inte kan språket ordentligt 
samt rökning på balkong på särskilt boende. 
I år har man varit klar med rekryteringarna inför sommaren tidigare på året än förut. 
 
§ 10 
Sammanträdestider 2020 
Föreslagna sammanträdestider fastställs. (bilaga) 
 
§ 11 
Balanslista (se bilaga) 
Beslut om ändringar.  
 
§ 13 
Övriga frågor 
Apotekstjänst – hur påverkar den krisen oss? Titti meddelar: Vi har dem via ett 
centralt avtal via regionen. Så även vi har drabbats. Vi har haft problem med 
leveranser, både att vi fått fel material eller inte fått något alls. Men vi har hjälpts åt 
med vårdcentralen och kunnat samarbeta bra. 
 
§ 14 
Avslutning 
Ordförande avslutar, samt tackar för mötet och året som gått. 
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