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Ordföranden riktar ett stort tack från KPR till PRO-Jämtön som ordnade våravslutningsmötet i Jämtön den 12 juni 2006.
§ 16
Köer till äldreboende samt Fyren
Marlene Furbeck deltar vid rådsmötet för att berätta om hur det ser ut med kösituationen till
äldreboende och Fyren. Det är ett stort tryck på att få komma till äldreboende just nu. Under
augusti månad har 31 personer beviljats bistånd till äldreboende. Besluten verkställs så fort
det blir lediga platser. I stort sett klarar man tidsgränsen på tre månader.
Ca 300 personer per år söker plats i äldreboende av dessa beviljas drygt 90% plats och får ett
erbjudande inom 3 månader. Under 2005 beviljades 275 personer plats inom äldreboende och
264 av dem fick erbjudande om plats inom sex veckor.
Marlene har inte hunnit få uppgifter om hur det ser ut för Fyren. Hon återkommer med detta
till AU den 21/9.
Regeringens satsning på äldreomsorgen
Regeringen avsätter 600 miljoner kronor under 2006 för att förstärka resurserna till
kommuner och landsting för att höja ambitionsnivån för vård och omsorg om de mest sjuka.
Av dessa går ca 5,2 miljoner kronor till Norrbottens län. Medlen ska bland annat gå till
förbättringar som gäller rehabilitering, läkemedelsuppföljningar, nutrition och förstärkt
läkarmedverkan. Utvecklingsarbetet bör genomföras i samverkan mellan kommuner och
landsting när så är lämpligt.
Socialförvaltningen i Luleå kommer att ansöka om stimulansmedel för bland annat;
- utveckling av korttidsvård och dagverksamhet för de svårast sjuka äldre,
- läkemedelsgenomgångar med stöd av bl.a. apoteket,
- utbildningsinsatser för baspersonal som omfattar smärtlindring, kost/nutrition, bemötande
och förhållningssätt i samverkan med NLL,
- i samverkan med NLL utveckla en säker informationsöverföring för att trygga och säkra
vården om de allra svårast sjuka i särskilt och ordinärt boende.
§ 17
Information från Försäkringsdelegationen
Eva Bergström och Els Jakobsson deltar vid rådsmötet för att berätta om sitt uppdrag som
förtroendevalda i Försäkringsdelegationen. Försäkringsdelegationens uppgift är att ansvara
för allmänhetens insyn och inflytande i Försäkringskassans verksamhet. Se bifogade
informationsbroschyr från Försäkringskassan. Bilaga 1.
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§ 18
Ansökan om medel för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
Marianne Pedersen deltar vid rådsmötet för att berätta om socialnämndens ansökan till
Länsstyrelsen om projektmedel för projektanställning av en anhörigkonsult och utveckling
av volontärsamordning. Arbetet beräknas pågå under perioden 2007—2008.
Kartläggning av anhörigvården
Projektledare Monica Forsberg berättar om socialförvaltningens kartläggning av vilket eller
vilka stöd anhöriga efterfrågar. Kartläggningen visar att anhörigas basala behov i huvudsak
handlar om följande:
o Möjlighet till regelbundna stödsamtal.
o Korttidsboende för möjlighet till avlastning under kortare perioder.
o Information om den närståendes sjukdom, vilken hjälp som finns att tillgå samt sprida
kunskapen till omgivningen för att öka förståelsen.
o Möjlighet till spontan avlösning i hemmet vid akuta behov exempel vid sjukdom eller
tandläkarbesök.
o Träffpunkter för erfarenhetsutbyte, stöd och förströelse.
Man arbetar nu med att ta fram konkreta förslag till lösningar. Projektet lämnar sin
slutrapport i slutet av 2006. KPR önskar ta del av slutrapporten.
Kompetensstegen
Marianne Pedersen berättar om hur arbetet med Kompetensstegen går. Validering är
genomförd. Ca 890 personer har validerats. Prioriteringen är att satsa på de som helt saknar
utbildning. En grundutbildning började i våras och 23 personer utbildas och är klara v 44.
Under hösten kommer ytterligare ca 40 personer att genomgå grundutbildningen. All
personal kommer att få utbildning i den förändrade kosthållningen. Under 2007 kommer en
studiecirkel genomföras som handlar om vårdarrollen. Det kommer även en utbildning om
geriatrik/palliativ vård under 2007.
KPR tycker att utbildningssatsningarna är en viktig del i att göra arbetet attraktivt och för att
få fler ungdomar intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen.
§ 19
Föregående protokoll
Protokollet från arbetsutskottet 2006-08-31 delas ut vid sammanträdet och godkännes.
§ 20
Information
Hissar i hyresbostäder
KPR har fått ett svar på skrivelse angående hissar i hyresbostäder. Svaret bifogades kallelsen
till rådsmötet.
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Arbetsutskottet 2006-09-21 kl 10.00
Det kommer ingen kallelse till nästa arbetsutskott som är den 21/9 kl 10.00 i
Socialförvaltningens sammanträdesrum Vitfågelskär.
Rådsmötet 2006-10-12
Rådsmötet den 12/10 kommer att genomföras på Jobbcenter Södra, Södra Örnässkolan.
Kallelse kommer i vanlig ordning.
Friskare åldrande med färre läkemedel
Ordf berättar att hon deltagit i en konferens ”Friskare åldrande med färre läkemedel”.
§ 21
Övriga frågor
Remiss angående indragning av busslinje 224 och förslag till lokalt anpassad lösning och
framtida arbetssätt
Erik Lindmark och Karl-Arne Lundmark har på arbetsutskottets uppdrag skrivit ett
remissvar till rubricerade remiss. Bilaga 2.
KPR beslutar skicka in ovanstående remissvar till kommunledningsförvaltningen.
Avlastning och dagverksamhet i Råneå-området
Eskil Johansson läser upp en skrivelse från Råneå, Vitå, Jämtön och Niemisels PRO rörande
avlastning och dagverksamhet i Råneå-området. Bilaga 3.
KPR beslutar ställa sig bakom skrivelsen som ska skickas till socialnämnden.
_____

