OLOFSTRÖMS

"'.

2018—05—23

KOMMUN

'-Io

Funktionsstödsrådet

Kommunala
Tid och plats:

Onsdagen

12 december

den

2018

Kl. 17.00—18.10

Beslutande:

ordförande

Miroslav

Milurovic,

Yvonne

Andreasson,

vice

ordförande

Karin

Nordvall,

socialnämnden

Patrik

Sjöstedt,

kommunstyrelsen.

Gunvor

Nielsen,

SRF

Nils-Åke Nielsen DHR
reumatikerföreningen
Åsa Moberg Axelsson,
reumatikerföreningen
Olle Jönsson,

Övriga närvarande:

Miroslav

Milurovic,

,,

‘/

Maja Norgren

ordförande

-,

...............
”\ge'xgm..k.l:e:§ds.~.shki\
Karin

Nordvall,

justerare

Maja Norgren, sekreterare

sekreterare.
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§1

Dagordning

godkänns

§2

Föregående

protokoll

Föregående

protokoll godkänns

§3

Lägesbeskrivning
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KOMMUN

från funktionsstöd

KPR och KFR kommer tillhöra kommunstyrelsen
från 2019.
Utanför Maxi Stormarknad
finns det två stycken busshållplatser
och dessa är
belägna nära ett dike. KPR undrade om KFR med kunde fråga
kommunstyrelsen
om man inte borde göra busshållplatsen
bredare, för att göra
det lättare för äldre och personer med funktionshinder
KFR höll med KPR och
kommer att ta frågan till kommunstyrelsen.
Analysdag har varit där samtliga chefer redovisar vad som har hänt inom
respektive område. Inom funktionsstöd
tog man upp bristen på trygghet som
människor känner i kommunen.
Man har gjort undersökningar
om bemötande
inom bl.a äldreomsorgen
och där var 96% nöjda med bemötandet.
inom
hemtjänsten
var 94% nöjda med bemötandet.
Inom särskilt boende var 85%
nöjda med bemötandet
Man har dock fortfarande en del utmaningar,
det finns
t.ex. problem med att multisjuka blir utskrivna för tidigt.
När det kommer till kostnader för brukarzinom bl.a. hemtjänsten
så ligger
Olofströms kommun på 425 kr per timme, snittet i landet är 495 kr per timme
Kommunen jobbarjust
nu med ”Kvalitetsäkra
ditt hem". Det går ut på att man
åker hem till privatpersoner
och ser över vad som kan förbättras. Man kollar
t.ex. risken för fallolyckor och vad som kan förbättras där. Kommunen
har ett
sammarbete
med räddningstjänsten
som kommer hem till personer och de
kollar b.la. brandsäkerheten.
Funktionsstöd
informerade
även om nya digitala
larm

som

kommer

utvecklas

under

2019,

Man håller på att prova kameraövervakning

dessa

skall

finnas

i hela

kommunen.

vid brukares sängar på boende.

Kameräövervakningen
skall dock inte vara på hela natten, utan kameran sätts
på vid vissa intervaller.
Detta skall underlätta
säkerheten
och få brukarna att
känna sig tryggare.
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Reumatikerföreningen
informerar om att julbord med avslutning har skett.
Föreningen kommer börja med nya möten nästa år i februari. Under våren
planerar föreningen bla. en resa som kommer ske någon gång under våren,
SRF informerar om att man har haftjulfirande.
Den 13 december skall man ha
luciafest, vårens planering är inte helt klart. Avslutning har skett på laseCIrkeln.
DHR informerar om att man har haft styrelsemöten.
En ny person skall ta över
på kansliet, man vet ej dock vem ännu.

§5

Övrigt
Socialnämnden
hemsrdan.

§6

kommer

att lägga ut föregående

protokoll

från KPR och KFR på

Nästa möte
Då kommunstyrelsen
kommer att hälla i dessa möten från och med 2019 har
socralnamnden
inte planerat nästa möte

up
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