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      Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
Måndag 20 februari 2023, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Tjänstepersoner:  
Anna Fallesen, verksamhetschef 
Liselott Johansson, sekreterare 
Camilla Emmoth SAS, Kvalitetskoordinator 
Elinore Carlén, aktivitets/föreningssamordnare 
Fredrik Ekberg, verksamhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
För socialnämnden:  
Kjell Persson (M), ordförande 
 
För PRO:  
Christer Davidsson 
Margareta Thunblom 
Roland Lindberg 
Mauno Lundin 
Svea Mossberg 
Elisabeth Rosander 
Sture Larsson 
Gunvor Löfqvist 
 
För SPF:  
Christina Lundin 
Kerstin Johansson 
Åsa Hallberger 
Anita Johnsson 
Roger Karlsson 
Kenth Magnusson 
Elsa Lindquist 

§ 1 Val av justerare och tid för justering 
Kerstin Johansson utses att justera dagens protokoll 

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

§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 
Fråga gällande personaltätheten och skrivningen om ”att det kommer att krympa”. Då det är 
oklart kring vad som ska krympa, lämnas frågan vidare till verksamhetschef Anna Fallesen. 
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Signerat protokoll av ordförande Kjell Persson och Kerstin Johansson SPF samt sekreterare Liselott Johansson
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§ 4 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen om 
pågående och tänkta byggnationer av bostäder 
Verksamhetschef från Samhällsbyggnadsförvaltningen Fredrik Ekberg redovisar förslag till ny 
detaljplan för Klockaregården och området i parken samt Strömgatan. Denna plan innebär 
möjlighet till 1000 kvm för byggnation i parken. På Strömgatan som ägs av Svenbo finns möjlighet 
att bygga hus i flera våningar. 

Andra planeringsarbeten som pågår är detaljplan för att bygga bostäder på Skanska tomten och 
även andra tomter i centralorten. Planprogram som är steget före detaljplan pågår i området, vid 
sjön Såkern i Hillared. Plan för utbyggnad av bostäder i Sexdrega är klar. 

§ 5 Aktivitetshuset Hammarlind 
Aktivitetssamordnare och föreningssamordnare Elinore Carlén beskriver vilka aktiviteter som 
planeras under våren och hösten. Numera är det en generationsmix vissa dagar och det har visat 
sig vara mycket uppskattat. Hon beskriver även andra stående aktiviteter som alla är välkomna 
till. Frivilliga som kan hjälpa till att driva aktivitetshuset Hammarlinds behövs. Är man intresserad 
kan man ta kontakt med Elinore och få mer information. 

§ 6 Information från socialförvaltningen 
• Sammanfattning från arbetsgrupperna kring frågan om skälig levnadsnivå:  

Då Anna är sjuk kan ingen sammanfattning ges. Frågan flyttas till kommande möte i 
rådet. Diskussion kring nämndens arbete med verksamheternas anpassning till beslutad 
budget. 
 

• Årsbokslut med kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse har upprättats och kommer att 
redovisas för socialnämnden 22 februari. Materialet skickas ut till rådet efter nämnden. 

§ 7 Frågor från rådet till nämnd och förvaltning 
• Fixartjänst - vad får dom göra - hur får pensionärerna information om fixartjänsten då 

önskemål finns att få hjälp med arbete även inomhus: 
Arbetsmarknadsenheten har ansvar för fixartjänst och de bjuds in för att informera om 
sin verksamhet på rådet den 22 maj. 
 

• Hemtjänstindex - hur kommer kommunen gå vidare för att förbättra resultatet: 
Camilla Emmoth redovisar siffror i Kolada som är en kommundatabas för brukarnöjdhet. 
Främst redovisas de områden som är röda och är förbättringsområden för nämnden 
men även de delar som är gröna, det vill säga bra resultat. Förvaltningen kommer att 
analysera resultaten och ta fram en plan för vilka åtgärder som behöver göras. 
 

• Har budgeten blivit lägre för äldreomsorgen 2023 än den var 2022. Hur stor är 
driftsbudgeten för 2023? 
Nämnden har för 2023 en total budget på 276,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 
hemtjänst och äldreomsorg ligger högt jämfört med liknande kommuner i landet. Under 
2022 har äldreomsorgen gått med 14 miljoner i underskott. 
 

• Hur tillgodoses rehabiliteringen inom äldreomsorgen: 
Frågan lämnas till Anna Fallesen att besvaras. Beroende på vilken typ av träning som ska 
utföras, kan den om det är möjligt delegeras till omvårdnadspersonal. 
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• Kan pensionärerna som bor på Ängen få ledsagning till mat och aktiviteter? 
Möjlighet att ansöka om ledsagning är alltid möjlig att göra. Biståndshandläggare bjuds 
in till kommande möte i rådet. 
 

• Har ni genomförandeplaner, hur ofta i så fall revideras dom. 
346 personer ska ha en genomförandeplan men endast 53% har en sådan plan. En plan 
ska revideras var 6:e månad men vid behov tidigare. Vid demenssjukdom ska planen 
uppdateras var 3:e månad. Chefen har ansvar att se till att rutinerna  följs. En plan för 
ett förbättringsarbete kommer att tas fram. 
 

• Hur stort är förbehållsbeloppet som en pensionär ska ha kvar, efter omsorgsavgifterna 
är betalda. 
Finns ingen summa som är garanterad att ha kvar utan avgiften räknas ut individuellt 
och beror på vilken inkomst personen har. Maxtaxan för 2023 är 2359 kronor/månad. 
 

• Nya socialtjänstlagen - fast omsorgskontakt, förbättra, förstärka den enskildes 
funktioner, finns det med i planeringen framåt? 
Ja, förvaltning och nämnd jobbar vidare med vilka anpassningar som behöver göras. 
 

• Har kommunen uppsökande verksamhet för 80+. 
Nej, inte i nuläget men diskussionen finns med i nämnd och förvaltning. 
 

• Pensionärerna i Svenljunga har önskemål om seniorboende med gemensam 
samlingslokal. En boendeform som inte behöver grunda sig på en biståndsbedömning 
utan med ett vanligt kösystem.  
Önskemålet tas emot av socialnämnden och Svenbo. Möjligheten ses över i samband 
med ev. ny byggnation vid Klockaregården. 

§ 8 Nästa möte  
22 maj 2023 

 

 

Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 

Kjell Persson   Kerstin Johansson 
Ordförande    Pensionärsrådet 
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