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Protokoll 
Kommunala pensionärsrådet 

Måndag 21 februari 2022, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 
Tjänstepersoner:  
Elisabeth Hindelius, 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 

§ 1 Val av justerare och tid för justering 
Stig Svensson utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
• Minutstyrd hemtjänst 
• Nära vård 
• Ärenden till KPR-önskemål om punkter från förvaltningen till sammanträdet 
• Aktiviteter för pensionärer utanför vård och omsorgsboende 

§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 
§ 3: Kom jobb och utförande av inköp till brukare. Projektet är inte påbörjat ännu på grund av pandemin 
men planeras att starta en pilot under mars månad. 

§ 6: Nya planeringssystemet. Barnsjukdomarna är färre och fungerar bättre och bättre. 
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§ 9 Planering för äldre i framtiden. Diskussioner pågår kontinuerligt om hur framtida behov ska mötas och 
samtidigt hur det behovet ska kunna tillgodoses med färre resurser i verksamheterna. 

§ 15 Frågor om mat guiden hänvisas till Nya Kostchefen Poa Pettersson. 

§ 4 Budget 2022 - ekonomi, personal 
Årsbokslutet för nämnden 2021 kommer att gå upp till socialnämnden den 23 februari. En kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 2021. Efter beslut i socialnämnden delges rapporten till 
rådet. 

Budget 2022 är något högre än tidigare men på grund av ökade behov innebär det att samtliga 
verksamheter behöver ha god kontroll.  Rådet informeras om vad en omsorgspersonal kostar, vad en plats 
på vård och omsorgsboende kostar samt vad kommunen får betala per dygn om vi inte kan ta emot en 
person som är färdigbehandlad. 

§ 5 Förändrade rutiner i samband med att Folkhälsomyndighetens 
restriktioner släpps 
För vård och omsorg har ingen förändring skett även om det förändrats för allmänheten. Skyddsutrustning 
mm. ska fortfarande användas. Inget besöksförbud råder på våra boenden. 

§ 6 VR-teknik 
Bikearoud finns på alla tre vård- och omsorgsboenden. Är en cykel som är kopplad till en tv-skärm  med en 
omgivning där personen vill cykla. 
Tavertafel är en projektor som pekar ner på ett bord och projicerar olika aktiviteter. Finns på Östrabo, på 
Lysjölid samt inom Daglig verksamhet. 
Imu är ett hjälpmedel inom demensvården. Vibrerande kudde som kan spela lugnande musik. Finns 7 
stycken att använda i olika verksamheter. 
Trygghetskameror istället för fysisk tillsyn på natten finns i bruk i hemtjänsten. 

Området med digital teknik utvecklas hela tiden och köps in när behov finns. 

Fråga ställs om tillgång till fler Tv-kanaler på en gemensam tv på korttidsboende samt vård och 
omsorgsboende. Svar lämnas att det är en kostnadsfråga och har inte varit prioriterat. Dock kommer en 
anslutning till fibernätet öppna för möjligheter framåt. 

§ 7 Biståndsbedömning  - ev. förändrade riktlinjer 
Nya vägledande bestämmelser kommer att beslutas av  nämnden 23 februari. Det är upp till varje nämnd 
att besluta vad som är skälig levnadsnivå. Till nästa råd bjuds 1:e biståndshandläge in för att berätta om 
skillnaderna i det nya dokumentet. 

§ 8 Aktivitetshuset Hammarlind 
Hammarlinds kommer att öppna den 1 mars 2022. Aktivitetssamordnare Elinor Carlén håller på att 
organisera inför öppnandet. Rådet bjuds in till invigningen. Fika till självkostnadspris. Aktiviteterna är 
under utveckling och kan förändras utefter vilka behov som finns. Elinore har även ansvaret att samordna 
aktiviteterna på våra vård- och omsorgsboende. 
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§ 9 Minutstyrd hemtjänst 
Fråga ställs hur minutsstyrt bistånd är i Svenljunga jämfört med andra kommuner. Allt hänger på hur 
planeringen av insatser under en dag till exempel läggs ut. En schablontid per insats skickas med från 
handläggare till planeringen men kan justeras utefter individuellt behov. 

§ 10 Nära vård 
En omställning till Nära vård pågår på uppdrag från staten i samverkan med SKR. Innebär att endast de 
svårast sjuka ska vårdas på sjukhus och fler ska vårdas av Primärvård och kommun. Primärvårdens ansvar 
kommer att bli betydligt större. Det är ännu oklart vilka konsekvenser det blir för kommunen men en 
förskjutning  mot kommunerna har märkts under de senaste 10 åren. 

§ 11 Önskemål om fler informationspunkter från förvaltningen till 
sammanträdet 
Förvaltningen samlar mer information att delge rådet. 

§ 12 Aktiviteter för pensionärer utanför vård och omsorgsboende 
Ett omtag kommer att tas kring detta och Elinore Carlén är ansvarig. På grund av fortsatta restriktioner har 
det inte varit möjligt att bjuda in utomstående till aktiviteter. 

§ 13 Socialnämndens arbetsmaterial Vision för äldreomsorg 
Ett arbetsmaterial delas ut till Pensionärsrådet. 

§ 14  
Nästa sammanträde är den 9 maj 2022. 

 

Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 

Kerstin Göss Lindh  Stig Svensson 
Ordförande    Pensionärsrådet 
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