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      Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
Måndag 20 september 2021, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Tjänstepersoner:  
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 
Liselott Johansson, sekreterare 
Sebastian Nydén, socialchef 
 
För socialnämnden:  
Kerstin Göss Lindh (S), ordförande 
 
För PRO:  
Christer Davidsson 
Elsa Lindqvist 
Gunvor Löfqvist 
Vera Ölander 
Mauno Lundin 
Svea Larsson Mossberg 
Rosita Svensson 
Gerd Eriksson 
 
För SPF:  
Dan Zarelius 
Kerstin Johansson 
Inger Tholin 
Anita Johnsson 
Kenneth Magnusson 
Stig Svensson 

§ 1 Val av justerare och tid för justering 
Kerstin Johansson utses att justera dagens protokoll. 
Ny ersättare till rådet från PRO Kindaholm meddelas: Sture Larsson , Skyarp Håcksvik 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
Tillägg till dagordningen av följande punkter: 

Förtydligande av artikel i Kommunalarbetaren 
Besöks och aktivitetsvärdar 
Färdtjänst 
Mat på äldreboenden 
Legitimation hemtjänstpersonal 
Kontaktpersoner 
Hemtjänsten 
Underhållning på vård och omsorgsboenden 
Mötesplats Hammarlind 
 

§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna. 
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§ 4 Information från förvaltningen om tiden med Covid-pandemin 
samt aktuellt inom äldreomsorgen 
Vaccination av anställda: All personal erbjöds vaccination tidigt på 2021. Alla har fått gå och få 
vaccination på arbetstid och ca 85-90% har fått två doser. Fåtal personal har valt att inte vaccinera 
sig trots uppmaning att göra det. Extremt låg smittspridning har märkts i verksamheterna. 
Restriktionerna gäller fortfarande och med det kravet att personalen ska använda skyddsutrustning 
samt att stanna hemma vid minsta symptom. Från rådet framförs synpunkten att inte 
skyddsutrustning alltid används och behöver påtalas. Synpunkten tas vidare av 
förvaltningsledningen till ansvariga enhetschefer. 

Besöksförbud på korttidsboende: Korttidsenheten på Klockaregården vårdar de mest sköra och 
svårt sjuka vilket gör att striktare besöksregler gäller just där. Dock är vård i livets slut undantaget 
och anhöriga är välkomna. Förvaltningen följer rekommendationerna från Smittskyddet. 

Rosengränd: Lokalen som tidigare hette Rosengränd är numera en del av Korttidsenheten och är 
en verksamhet för demenssjuka med både dagverksamhet, korttid- och växelboende. Namnet 
Rosengränd är borttaget. 
 
Övrigt om pandemin: Ser att arbetsmiljön påverkats på grund av ökad korttidsfrånvaro  då 
personalen stannat hemma vid minsta symptom och haft mer frånvaro pga. vård av barn. Det 
dagliga arbetet med bemanning har varit omfattande. Chefernas arbetsbelastning har varit och är 
fortsatt hög. 
Pandemin har fört med sig att användandet av teknik och digitala lösningar ökat.  

§ 5 Utförandet av inköp som bistånd 
Socialnämnden beslutade i juni månad att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och planera för 
möjligheten att hantera biståndet inköp på annat sätt till exempel i en egen organisation. Det vill 
säga att inte hemtjänstpersonal ska utföra detta. Denna utredning pågår. 

§ 6 Antal personal som brukare i hemtjänsten träffar 
Denna mätning är på grund av pandemin svår att göra. Antalet varierar stort beroende på hur täta 
insatser en brukare har. Ju mer hjälp desto fler personal får man träffa. 

§ 7 Aktuellt kring ekonomi och personal 
Delårsbokslutet kommer att beslutas i socialnämnden i slutet av september. Den ekonomiska 
prognosen för 2021 är att nämnden ska nå ett plusresultat mest beroende på statliga ersättningar 
på grund av pandemin. 

Svenljunga liksom hela riket kommer att ha stora utmaningar med bemanning framöver. Strategier 
för att klara dessa utmaningar diskuteras kontinuerligt. 

Elisabeth informerar att telefonen är personalens viktigaste verktyg numera. Där nås 
dokumentation, kan göras ny dokumentation, upplåsning av dörrar, läkemedelsskåp etc. 

§ 8 Täcker antalet platser på boenden behovet? 
Ja det gör det. 

§ 9 Övriga tillagda frågor 
Förtydligande av artikel i Kommunalarbetaren: Sebastian ger respons på den artikel som 
publicerats i Kommunalarbetaren efter en intervju under sommaren. Felvinklade uttal och felcitat 
har väckt stor negativ uppmärksamhet. 

Besöks och aktivitetsvärdar: Besöksvärdar var en funktion som kom till på grund av pandemin och 
denna funktion är avslutad. Aktiviteter på vård och omsorgsboende hanteras av personalen på 
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boendena och aktivitetsutbudet kommer att öka nu när det öppnar upp mer och mer. Upplevelsen 
är att det fungerar bra. 

Färdtjänst: Frågor om färdtjänst hanteras av Kommunstyrelseförvaltningen och frågor kan besvaras 
av Kontaktcenter. 

Mat på äldreboenden: Fråga ställs om förvaltningen fått indikationer på att kvaliteten på maten på 
Klockaregården försämrats och det är inget som kommit till förvaltningens kännedom. 

Legitimation hemtjänstpersonal: Ordinarie personal ska ha detta men vikarier har det inte. Dock 
ska alla kunna legitimera sig ändå med tex. körkort eller annan id-handling. En incident från 
hemtjänsten beskrivs och förvaltningen tar med sig den informationen till förvaltningen. 

Kontaktpersoner i hemtjänst: Fråga ställs vilka uppgifter som denna person har. Elisabeth Hindelius 
besvarar frågan. Kontaktpersonen är den som brukaren i första hand kan vända sig till i olika 
frågor. 

Hemtjänsten: Fråga ställs om man som brukare kan ha särskilda önskemål i utförandet av sina 
insatser. Ja, detta ska efter planering tillsammans finnas dokumenterat i genomförandeplanen. Är 
man inte nöjd med utförandet eller vill ha något ändrat ska det ti första hand tas upp med 
personalen direkt eller kontaktpersonen. 

Underhållning på vård- och omsorgsboenden: Möjligheten till fler aktiviteter kommer att öppnas 
upp då restriktionerna släpper mer och mer. Aktivitetssamordnarna jobbar aktivt med utbudet. 

Mötesplats Hammarlind: Emma Vånder har slutat sin tjänst och rekrytering av ny 
Aktivitetssamordnare pågår. När en person finns på plats kommer huset att öppnas. Information 
om hur huset ska användas och ev. bokning ska gå till kommer att meddelas längre fram. 

§ 10 Avslutning och datum för nästa sammanträde 
13 december klockan 10.00. Pensionärsorganisationerna träffas klockan 9.00 

 
 
 
Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 

Kerstin Göss Lindh  Kerstin Johansson 
Ordförande    Pensionärsrådet 


	Protokoll Kommunala pensionärsrådet
	Närvarande
	§ 1 Val av justerare och tid för justering
	§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor
	§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
	§ 4 Information från förvaltningen om tiden med Covid-pandemin samt aktuellt inom äldreomsorgen
	§ 5 Utförandet av inköp som bistånd
	§ 6 Antal personal som brukare i hemtjänsten träffar
	§ 7 Aktuellt kring ekonomi och personal
	§ 8 Täcker antalet platser på boenden behovet?
	§ 9 Övriga tillagda frågor
	§ 10 Avslutning och datum för nästa sammanträde
	Justeras:



