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      Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
Måndag 19 september 2022, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

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

§ 1 Val av justerare och tid för justering 
Dan Zarelius utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
Trygghetslarm 
Energikrisen och om det påverkar våra verksamheter 
Vilket boende som inte blev godkänt vid brandinspektion 
Framtida byggnadsplaner av boende för äldre, tillgängliga bostäder 
Planer för att lära äldre digital teknik 
Namnskylt, legitimation och språkförståelse i personalgrupper 
Punkter på dagordningen från nämnden efterfrågas samt extra sammanträde inför budget 

§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 
§ 3 Hjälp med inköp: Har påbörjats i södra delen av kommunen i samverkan med Komjobb och 
Arbetsmarknadsenheten. Vissa förbättringsområden finns och detta kommer att förbättras inför 
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uppstart även i centralorten. Vissa brukare har inte velat byta utförare och har då fått ha kvar 
hemtjänsten. Inga kontanter hanteras av personalen. 

§ 4 Rapport från nämnd o förvaltning  
• Ekonomi: Prognosen för socialnämnden visar på ett minus om 5 miljoner och det är främst 

höga kostnader inom äldreomsorgen och deras kostnader för personal som ger 
underskottet. Orsaken är en effekt av pandemin och den extra bemanning som behövts 
men då detta inte längre täcks av statliga bidrag som det gjorts tidigare, orsakar 
kostnaderna underskott. Arbete pågår intensivt med att komma ner i kostnader och 
anpassning till den tilldelade budgeten per enhet. Ett flexibelt arbetssätt inom samtliga 
personalgrupper är en av delarna som är nödvändigt. De nyckeltal som styr vilken budget 
enheterna får är inte lägre i jämförelse med andra kommuner.  

• Personal och rekrytering utbildad personal: Fortfarande många ur personalen har 
sjukfrånvaro. De restriktioner som är borttagna i samhället ligger fortfarande kvar för 
personal inom vård och omsorg. Svårigheter finns att rekrytera omvårdnadspersonal, både 
utbildad och outbildad, och detta delas med alla andra kommuner. Framförallt tillgång till 
legitimerad personal saknas. 

• Socialchef är numera Sandra Larewall och hon har även kvar sin tjänst som 
verksamhetschef tills nedanstående rekrytering är klar. 

• Äldreomsorgschefstjänsten är vakant och uppehålls just nu av Ylva Wallentin som går på 
dubbla tjänster tills rekryteringen är klar. Ylva kommer därefter att gå över till tjänsten som 
verksamhetschef för LSS och socialpsykiatri. Annonser för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska samt verksamhetschef äldreomsorg ligger ute just nu. 

• God och nära vård: Förvaltningen har inte märkt så stora effekter av detta ännu. Ett nära 
samarbete med Primärvården finns redan. 

§ 5 Semesterperioden 
Brukarna har klarat värmen bra under sommaren. Även om det varit slitsamt med 
rekryteringssvårigheter under sommaren har inga allvarliga avvikelser eller kvalitetssänkning 
rapporterats. Alla har fått sin planerade semester. Introduktionsprogrammet för vikarierna ses över. 

§ 6 Aktivitetshus Hammarlind 
Rådet framför att det saknas information om öppettider och kontaktuppgifter samt vilka aktiviteter 
som erbjuds. Synpunkterna framförs till aktivitetssamordnare Elinore Carlén. 

§ 7 Aktiviteter på boenden och för hemtjänstmottagare 
Både individuella och gruppaktiviteter erbjuds boende på vård och omsorgsboende. Rådet får till sig 
att det brister i information om vilka aktiviteter som är möjligt att delta i på vård- och 
omsorgsboende.  

§ 8 Bostad med god tillgänglighet 
Dessa bostäder finns på Ängen Klockaregården, Utanför Lysjölid i Sexdrega samt utanför Östrabo i 
Östra Frölunda. Krav för att få tillgång till en sådan bostad är att man ska ha ett varaktigt behov av 
daglig hjälp. 

§ 9 Trygghetslarm 
Ett nytt avtal för trygghetslarm har tecknats med samma leverantör som är idag. Dock kommer 
samtliga larm att bytas ut till modernare utrustning.  
Fråga ställs om rutiner vid larm från en brukare. 
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§ 10 Energikrisen och om det påverkar våra verksamheter 
Just nu finns inga planer på sänkning av värme på vård och omsorgsboende eller liknade åtgärder. 
El, mat- och drivmedelskostnader påverkar redan socialnämnden.  

§ 11 Vilket boende som inte blev godkänt vid brandinspektion 
Det är bostäder med god tillgänglighet på Ängen Klockaregården det gäller och där ett 
sprinklersystem ska installeras. Investeringsmedel finns avsatt för detta. 

§ 12 Framtida byggnadsplaner av boende för äldre, tillgängliga 
bostäder 
Inga planer för byggande av nya äldreboenden finns i dagsläget. Rådet önskar få information från 
Samhällsbyggnadsnämnden om vilka bostadsbyggen som planeras. 

§ 13 Planer för att lära äldre digital teknik  
Möjlighet att ordna denna typ av kurs är lämplig att ordna på Aktivitetshus Hammarlind. PRO har 
bland annat detta. Organisationerna ombeds ta kontakt med samordnare Elinore Carlén. 

§ 14 Namnskylt, legitimation och språkförståelse i hemtjänstens 
personalgrupper 
All personal ska ha kunna identifiera sig. All tillsvidarepersonal har id-bricka på sig. 
Rådet framför att de får till sig att språkförståelsen brister i hemtjänsten och att det är en viktig 
fråga att jobba med. Nämnden är medveten om att det varierar i verksamheterna och  att det 
arbetas med frågan. 

§ 13 Punkter på dagordningen från nämnden efterfrågas samt extra 
sammanträde inför budget 
Kerstin Göss Lindh och Ylva Wallentin tar med en fråga till socialnämnden och förvaltningen om 
aktuella punkter att initiera till kommande råd. 

Samråd över socialnämndens planerade budget 2023 ska ske när arbetsmaterial finns framtaget. 
Kerstin Göss Lindh sammankallar till ett extra råd med utsedda representanter från 
pensionärsorganisationerna. 

 

Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 

Kerstin Göss Lindh  Dan Zarelius 
Ordförande    Pensionärsrådet 
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