HALMSTADS KOMMUN
Pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll
2011-09-15

Plats och tid:

Räddningstjänsten, Kristinehedsvägen 2
2011-09-15 kl. 09.30 – 12.00

Beslutande:

För PRO
Jan Preuss, Astrid Johansson, Gunnel Nilsson
För SPF
Lena Nordström, Rigmor Berggren
För SPRF
Gunvor Malmgren
För SKPF
Dagmar Luhanka, Ing-Britt Hansson
För RPG
Svend Ryding
Förtroendevalda
Henrik Oretorp, Lennart Germundsson, Ramesh Chibba

Ersättare:

Jan-Erik Jäderblom PRO, Lillemor Ahlqvist PRO, Ove
Ludvigsson SPF, Ulla Eriksson SPRF, Berit Persson RPG

Övriga:

Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Svensson,
Tjänstemän Margareta Ivehammar, Jeanette HembringStjernström

Utses att justera:

Jan Preuss

Sekreterare:

__________________________
Jeanette Hembring-Stjernström

Ordförande:

__________________________
Henrik Oretorp

Justerande:

__________________________
Jan Preuss

Paragraf 25 – 32
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§ 25
Mötets öppnande

§ 26
Godkännande av dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Börje Knutsson, Räddningstjänsten informerar om förebyggande arbete
avseende brand och olyckor
5. Information
a) Hemvårdsförvaltningen, Margareta Ivehammar
- Prognos
- Platstillgång
- Värdighetsgarantier
- Beslut Socialstyrelsen
- Ny hemtjänstchef
- Kommuninformation
- Lägesrapport Andersbergs och Patrikshills äldreboenden
- Kampanjdag för äldres säkerhet
- Medborgarmöte med Asti, Italien
6. Övrigt
- Sofieberg
- Olsgården
- Nyckelhantering
- Medling
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

§ 27
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Jan Preuss.
§ 28
Räddningstjänsten informerar om förebyggande arbete avseende brand och
olyckor.
Börje Knutsson informerar om förebyggande arbete avseende brand och olyckor.
Räddningstjänstens verksamhetsidé:
 Tillsyner
 Förebyggande
 Operativt
 Externutbildning
 Internutbildning
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Insatstid: Anspänningstid + körtid + angreppstid
Anspänningstid: 90 sekunder från det larmet går ska räddningsstyrkan vara på väg
ut. När det gäller deltidsbrandmän så är utryckningstiden 5 minuter.
Angreppstid: 10 minuter efter larm ska insats vara påbörjad inom områdena
Simlångsdalen, Oskarström och Getinge, övriga delar inom 20 minuter.
Cirka 1000 larm kommer in på ett år. Av dessa är en tredjedel automatlarm och i 9 av
10 fall är det onödiga larm.
Brandmännen jobbar i snitt 42 timmar i veckan på 4 veckors schema. Av dessa
timmar är brandmännen på larm ca 5-7 %. Övrig tid får brandmännen internutbildning
i form av orientering lokalkännedom, vård av material, övning, rök- och
vattendykning, träning mm.
Fakta – Det inträffar ca 29 000 bränder på ett år, av dessa är 18 000 bränder ute i
det fria, övrigt är i byggnader, vid olyckor mm.
Lag om skydd mot olyckor (LSO)
2 kap. § 2 – Enskildas skyldigheter
Ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och i
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra
och begränsa skador till följd av brand.
SBA = Systematiskt Brandskydds Arbete
Alla bör ha en pulversläckare hemma och den bör placeras nära en
dörr/utgång.

Brandförlopp
 Släcka med vatten, filt eller brandsläckare
 Vid hjälp ring 112
 Larm - 90 sekunders anspänningstid för räddningstjänsten
 Det är viktigt att göra rätt saker i väntan på räddningstjänsten
Rädda liv
 Stäng dörrar mellan dig själv och branden
Varför en brand?
 Syre, luft, värme, brännbart ämne, bränsle
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Brandrisk
 Levande ljus
 Sängrökning
 Sopor (containrar som står nära dörrar)
 Tv, datorer
 Spis
 Lampor (blinkande lysrör, byt så fort som möjligt)
Utrymning
 Två utrymningsvägar
Byggnadstekniskt brandskydd
 Varje lägenhet är en brandcell
 Väggar, golv/tak, trappor/hiss, garage/vind
Brandskydd
 Släckutrustning – brandsläckare, brandfilt, brandvarnare
Brandvarnaren är bostadens viktigaste säkerhet. En brandvarnare täcker cirka 60
kvadratmeter. Glöm inte att testa så att brandvarnaren fungerar.
Släckutrustning
 Vattensläckare, kolsyresläckare, pulversläckare
Fibrösa bränder (tyg, papper, trä, plast m.fl.)
Vätskebränder (bensin, olja, diesel, fotogen m.fl.)

Rädda, Varna, Larma, Släcka
Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet tar del av följande broschyrer:
 Säkerhet i vardagen - Tips och råd på äldre dar!
 Säkerhet i vardagen - Checklista inomhus
 Stäng dörren – röken dödar!
Kommunala pensionärsrådet tackar Börje Knutsson för informationen.
Ordförande Henrik Oretorp frågar ledamöterna vad de har för reflektioner efter
räddningstjänstens information. Kommunala pensionärsrådet är överens om att
förebyggande arbete avseende brand och olyckor är viktig och rådet enas om att
årligen ta upp frågan.
Rigmor Berggren, SPF informerar om att räddningstjänsten kommer gärna ut till
pensionärsorganisationerna och ger gratis information om förebyggande arbete
avseende brand och olyckor.
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§ 29
Information
a. Hemvårdsförvaltningen
Prognos 2011
Margareta Ivehammar informerar om att prognosen på helår baserad på utfallet efter
åtta månader indikerar att äldreomsorgen 2011 kommer redovisa ett överskott på
2 100 kkr i förhållande till budget.
Platstillgång
Margareta Ivehammar, tf förvaltningschef informerar om aktuell väntelista:
35 personer väntar på äldreboende. Av dem har 9 personer fått erbjudande.
24 personer väntar på demensboende. Av dem har 2 personer fått erbjudande och
tackat ja.
16 personer väntar på servicelägenhet. Av dem har 12 personer fått erbjudande.
Värdighetsgarantier
Margareta Ivehammar, tf förvaltningschef informerar om att kommuner som inför
lokala värdighetsgarantier kan ansöka om prestationsersättning hos Socialstyrelsen.
Ersättningen betalas ut vid två tillfällen under 2011 och kan sökas av samtliga
kommuner i landet. Vid det första ansökningstillfället ansökte 235 kommuner. Vid det
andra ansökningstillfället (15/10) kan kommunerna ansöka om ett fast bidrag som är
fördelat efter befolkningen 75 år och äldre. För att ta del av medlen ska kommunen
skicka in en plan för hur kommunen utifrån socialtjänstlagens (2001:453)
bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och Socialstyrelsens
vägledning kommer att arbeta med sina lokala värdighetsgarantier och hur dessa ska
införas. Hemvårdsförvaltningen har ansökt om och fått 100 000 kronor för förstudie
av lokala värdighetsgarantier. Förvaltningen kommer att ansöka om ytterligare
725 100 kronor.
Beslut Socialstyrelsen
Kommunala pensionärsrådet tar del av Socialstyrelsens beslut gällande
verksamhetstillsyn på Bäckagård. Yttranden/redovisningar har inkommit från
Primärvården, Bäckagårds vårdcentral, Hemvårdsnämnden i Halmstads kommun
och Region Halland. Av inkomna handlingar framkommer att vårdgivarna/nämnden
vidtagit åtgärder med anledning av de krav som ställdes i Socialstyrelsens beslut 31
januari 2011. Ärendet avslutas.
Ny hemtjänstchef
Brita Andersson Yli-Länttä är vikarierande hemtjänstchef för Gunvi Jönsson som nu
ska arbeta med projekt gällande dokumentation.
Kommuninformation
Kommunchefen har beslutat att Halmstad kommuns telefon- och adressuppgifter inte
ska finnas med i Eniros telefonkatalog. Kommunens växel, 035-13 70 00 hjälper till
att hänvisa till ”rätt” person.
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Lägesrapport Andersbergs och Patrikshills äldreboenden
Andersbergs och Patrikshills äldreboenden gick ut på entreprenad i april 2011.
Margareta Ivehammar, tf förvaltningschef informerar om att tjänstemän på
hemvårdsförvaltningen träffar kontinuerligt entreprenör med personal för uppföljning
av verksamheten, kvalitetssäkring mm. Vi har inget att erinra på deras entreprenad.
Kampanjdag för äldres säkerhet
Fredagen den 30 september kl. 10.00-13.30 är programpunkten på Alla Hjärtans
Hus, Peppar Peppar – En dag för seniorers säkerhet med olika aktiviteter under
dagen. Fredagseftermiddagen avslutas med fikadans med Dragkrokarna.
Kommunala pensionärsrådet tar del av magasinet Vital, ett magasin om säkerhet och
hälsa för dig som är 65+. Tidningen är full av inspiration och nyttiga tips för ett gott
liv.
Medborgarmöte med Asti, Italien
Margareta Ivehammar, tf förvaltningschef informerar om ett EU projekt,
medborgarutbyte i Asti, Italien. En resa är planerad till Asti den 29 oktober till 3
november. Sju pensionärer samt tjänstemän från hemvårdsförvaltningen kommer att
representera från Halmstads kommun.
Kommunala pensionärsrådet tackar Margareta Ivehammar för informationen.

§ 30
Övrigt
Sofieberg
Margareta Ivehammar, tf förvaltningschef informerar om att planeringen fortgår och
boendet beräknas vara färdigt första kvartalet 2014. Ett nytt skissförslag är framtaget.
KPR kommer att få ta del av förslaget på nästa sammanträde.
Olsgården
Ordförande Henrik Oretorp informerar om att hemvårdsnämnden har yttrat sig i
ärendet och beslut ska nu tas i KS.
Jan-Erik Jäderblom, PRO framför att ryktet går om att tidsplanen är framflyttat. Henrik
Oretorp påtalar att tidsplanen inte är ändrad. Astrid Johansson, PRO framför att
uppfattningen efter informationen på KPR:s möte i våras var att hemvårdsnämnden
beslutat att det blir ett nytt boende.
Ann-Charlott Svensson, hemvårdsnämndens ordförande informerar om att det har
blivit ändring i ärendehantering och beslutsgång. Det är inte hemvårdsnämnden som
beslutar utan KS. Däremot har nämnden i sitt yttrande förordat ett nybygge.
Nyckelhantering
Lena Nordström, SPF tar upp frågan om nyckelhantering kopplat till försäkringsfråga.
Hemvårdsförvaltningen kvitterar ut nycklar till personer som har hemtjänst i ordinärt
boende och om något blir stulet hos den enskilde, har kommunen någon försäkring
som går in då? Margareta Ivehammar, tf förvaltningschef informerar om att det inte
finns någon sådan försäkring i kommunen.
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Kommunala pensionärsrådet tackar Margareta Ivehammar, Henrik Oretorp och AnnCharlott Svensson för informationen.

§ 31
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 14 oktober kl. 09.30-11.30 på Södra vägen 5.

§ 32
Avslutning
Henrik Oretorp tackar för dagens sammanträde och mötet förklaras för avslutat.
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