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      Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
Måndag 5 december 2022, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Tjänstepersoner:  
Anna Adelly Fallesen, verksamhetschef 
Ylva Wallentin, medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehab 
Barbro Zander, sekreterare 
 
För socialnämnden:  
Kerstin Göss Lindh (S), ordförande 
 
För PRO:  
Christer Davidsson 
Gunvor Löfqvist 
Vera Ölander 
Mauno Lundin 
Svea Larsson Mossberg 
Gerd Eriksson 
 
För SPF:  
Elsa Lindqvist 
Dan Zarelius 
Kerstin Johansson 
Inger Tholin 
Anita Johnsson 
Kenneth Magnusson 
Stig Svensson 
Sture Larsson 
Christina Lundin  -  väljs till SPF-representant den 9 december 

§ 1 Val av justerare och tid för justering 
Gerd Eriksson utses att justera dagens protokoll. Justeras under tisdag 6 december eller onsdag 7 
december. 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
Dagordningen godkänns. 

Socialförvaltningens nya verksamhetschef, Anna Adelly Fallesen, presenterar sig och berättar om sin 
bakgrund. Anna informerar om underskottet i socialnämndens budget som nu måste vändas till 
bättre resultat. Diskussioner kring informationen som lämnas och de åtgärder som pågår och 
planeras. Antalet äldre i kommunen ökar stadigt och därmed även behovet av hjälp och stöd.  

Till sommaren kommer man att anställa 16- och 17-åringar i så kallad kökstjänst på äldreboenden i 
kommunen. Man ser här en win-win-situation, där de äldre i kommunen får hjälp och sällskap, samti-
digt som ungdomarna får arbetslivserfarenhet och tjänar pengar under sommaren. 
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Information om Covidutvecklingen i äldreomsorgens verksamheter. Inget förändrat läge, det är 
samma restriktioner som tidigare. Dock inga indikationer på någon ökning av smittade. 

Frågor ställs kring Måsens korttidsboende i Sexdrega och Anna informerar. Där finns fem platser som 
just nu inte används. Ett intresse har anmälts från Borås stad att köpa plats men inga beslut har 
fattats. Dan Zarrelius menar att det måste vara tidsbegränsade placeringar och att vi ska ta bra betalt 
för dem. Det är viktigt att platserna finns kvar ifall eget behov uppstår vilket även förvaltningen 
anser. 

Fixartjänsten, existerar den? Ja, den finns hos AME. Tydlig information måste gå ut till de äldre som 
behöver hjälpen. Anna tar med frågan till ansvariga för Fixartjänst. 

Är personalen informerad om de förändrade arbetsvillkor som budgeten medför? Anna svarar att 
information har gått ut på personens arbetsplatsträffar.  

När blir brukarna informerade om de minskade bistånden? Anna svarar att varje beslut som tas 
kommuniceras med den enskilde och då informerar man även om förändringar i verksamheten. 

Blir inte brukarna negativt drabbade när biståndsbedömningen ändras? Anna svarar att det inte ska 
ha någon negativ påverkan och förklarar de olika åtgärderna och tanken bakom dem. 

Tas det någon hänsyn till att befolkningen blir äldre? Anna svarar att statsbidragen är uträknade i 
åldersgrupper.  

Hur ser rutinen ut beträffande information till nya brukare som flyttar in på boenden? Anna tar  
frågan med sig till ansvariga i förvaltningen. 

Frågan ställs om det inte blir dyrare för kommunen att trygghetslarmen besvaras i Malmö istället för 
här? Svaret är nej, kostnaden är den samma oavsett var i landet man svarar.  

§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 
En kort genomgång av föregående mötesprotokoll. Dan menar att energikrisen är såpass allvarlig att 
den bör lyftas vid varje möte. Krisen är ständigt aktuell. Anna informerar om att vi har ett fast avtal i 
samtliga boenden under hela 2023 och 2024. Ordförande informerar om att våra brukare inte 
drabbas märkbart av energipriserna då maxtaxan styr hur mycket en kommun får ta ut i avgifter av 
den enskilde. 

Frågan om identifiering av timanställda lyfts. Även timanställda i vården har passerkort att legitimera 
sig med. Brukare har dock framfört att så inte alltid skett. Anna tar frågan med sig till enhetschefer i 
förvaltningen. 

Ett extra råd beträffande budgeten skulle ha sammankallats till i god tid innan budgeten för 2023 
fastställdes. Detta har inte varit genomförbart i år. Till nästa år vill man dock få möjligheten att hålla 
detta möte i god tid innan budgeten för 2024 fastställs. 

§ 4 Information om pågående och tänkta byggnationer av bostäder 
Verksamhetschef Fredrik Ekberg kan på grund av sjukdom inte närvara och information om 
detaljplaner och eventuella framtida byggnationer av bostäder runt Klockaregården flyttas till 
kommande möte i rådet.  

Frågan lyfts om kommunen bidrar ekonomiskt till samlingspunkter för äldre vid nybyggnationer. Vissa 
kommuner ger bidrag till samlingslokaler i nybyggda 50+boenden. Detta är inget som Svenljunga 
kommun har idag. 
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§ 5 Mötestider i rådet 2023  
Följande datum är planerade för pensionärsrådet 2023:  
20 februari, 22 maj, 18 september samt 4 december.  

§ 6 Budgetförutsättningar 2023 och dess påverkan på 
verksamheterna  
Anna beskriver de tuffa budgetförutsättningar som gäller för 2023-2025. Förvaltningen arbetar hårt 
med att fördela den tilldelade budgeten för att täcka de behov som finns inom nämndens ansvars-
område. En begäran om tilläggsanslag har lagts fram till kommunfullmäktige och beviljats med ca. 
hälften. Det är nödvändigt med effektiviseringar i samtliga verksamheter och det kommer att bli 
tufft. Översyn av effektiviseringsåtgärder pågår, till exempel nattkameror istället för fysiska besök. 

Anna informerar om genomsnittlig tilldelning av insatser per brukare och förklarar hur detta räknas 
fram. På ett vanligt somatiskt boende är det 0,54%. Demensboende 0,75% per brukare. Korttid 
0,75%. Detta kommer att krympa.  

§ 7 Rådet som remissinstans  
Detaljbudget för nämnden kommer att beslutas i socialnämnden den 14 december. Pensionärsrådet 
har möjlighet att yttra sig över budgetinformationen som lämnas under detta sammanträde. 
Yttrande från rådet ska vara inlämnat senast den 9 december. 

Anna vill ha minst två representanter från Pensionärsrådet till arbetsgruppen som ska arbeta fram 
nya riktlinjer för skälig levnadsnivå. Christina Lundin anmäler sitt intresse. Kerstin Johansson och Åsa 
Hallberg föreslås. Anna kollar med dem. 

§ 8 Aktivitetshuset Hammarlind nu och framåt 
Frågan ställs hur många som brukar gå till Hammarlinds. Dan säger att han varit där ett antal gånger 
men det har varit stängt varenda gång. Anna informerar om vad som händer härnäst. Ellinor Carlén 
har fått i uppdrag att försöka hitta ett föreningsliv som kan driva äldres aktiviteter på Hammarlinds. 
Meningen är att Hammarlinds ska vara till för alla kommuninvånare oavsett ålder. Dan pekar på hur 
viktigt det är att information går ut brett när aktiviteterna kommer igång. 

Gunvor lyfter frågan var samma sorts verksamhet finns ute i kommunens byar. Anna säger att där 
behöver vi civilsamhällets hjälp. Det finns många fina lokaler. 

§ 9 Rekryteringar pågående och avslutade 
Elaine Jerebko, enhetschef på Östrabo, slutar vid årsskiftet. De båda före detta enhetschefer som nu 
är utvecklingsledare kommer under en period att användas som poolresurser. En viss omorgani-
sation kommer att genomföras. 

En ny enhetschef till Klockaregården är på gång. 

Ekonomen Charlotte Malmberg slutar vid årsskiftet. En efterträdare ska rekryteras. 

§ 10 Nya socialtjänstlagen, fast omsorgskontakt 
Anna informerar om den nya socialtjänstlagen. I somras trädde delen där varje brukare ska ha en fast 
omsorgskontakt i kraft. Till årsskiftet kommer lagstiftningen att ändras från ”bevara” till att ”för-
bättra och förstärka” den enskildes funktioner. 
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Äldreomsorgslagen kommer förhoppningsvis att träda i kraft vid årsskiftet och dess innebörd är att 
bryta isolering för den enskilde. 

§ 11 Hemtjänstindex, frågor från PRO och SPF  
Dan informerar om Hemtjänstindex, som är en ny mätning av hur hemtjänsten fungerar i landets 
kommuner. SPF har tillsammans med Arvsfonden genomfört undersökningen. Svenljunga kommun 
hamnade väldigt dåligt på rankinglistan. Dan informerar om de olika parametrar som undersök-
ningen bygger på. Gnosjö kommun är bäst i landet och Dan tycker att Svenljunga bör kontakta 
Gnosjö för att få information kring deras arbetssätt med mera.  

Anna har en bra idé om vad och hur Svenljunga kan göra för att förbättra. Den behöver utvecklas 
inför nästa års mätning. 

§ 12 Rådet 2023 – 2026  
Listor ska lämnas in från PRO och SPF över vilka ledamöter och ersättare som ingår i rådet 2023 – 
2026. 

9 december har SPF val av nya ledamöter. Därefter kommer listan att lämnas in. 

PRO återkommer med sin lista. 

 

 

 

Barbro Zander 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 

Kerstin Göss Lindh  Gerd Eriksson 
Ordförande    Pensionärsrådet 
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