
      
      

 

Svenljunga kommun. 512 80 Svenljunga 

0325-180 00 . kansliet@svenljunga.se 1 (3) 

          

      Protokoll Kommunala pensionärsrådet 
Måndag 9 maj 2022, klockan 10.00 – 12.00 

Kindaholmssalen, Kommunhuset 

Närvarande 
Tjänstepersoner:  
Elisabeth Hindelius, verksamhetschef 
Ylva Wallentin, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Liselott Johansson, sekreterare 
Angelica Axstrin, 1:e biståndshandläggare 
Erika Till Folkhälsostrateg, Gunnel Hjort 
 
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 
Mauno Lundin utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
Skatteutjämning 
Samarbete med Primärvården 
Tvätt på Lysjölid 
Trygghetslarm 
Hemtjänstindex 
En ingång 
Sommarvikarier 
Förkortningar 
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§ 3 Uppföljning av föregående mötesprotokoll 
§ 9: Minutstyrd hemtjänst: Förklaring ges av Elisabeth Hindelius till vad som menas med tid per 
insats, schablontider. 
§ 3: Hjälp med inköp: Arbetsmarknadsenheten har startat en pilot i södra hemtjänsten. Efter 
utvärdering kan detta utökas till fler områden. 
§ 11: Rådets möjlighet att yttra sig över tex. nämndens budget före beslut efterfrågas. Kerstin Göss 
Lindh tar med sig frågan. 
§ 12: Fråga ställs hur äldre utanför vård och omsorgsboenden kan vara delaktiga i aktiviteterna. 
Svar lämnas att alla är välkomna. 

§ 4 Förändrade Vägledande bestämmelser biståndsbedömning 
Angelica Axstrin 1:e biståndshandläggare beskriver förändringar i riktlinjer för biståndsbedömda 
insatser och vad dessa bestämmelser är till för. Bland annat Socialtjänstlagen, Förvaltningslagen 
och Offentlighet och sekretesslagen styr en biståndsbedömare arbete. De flesta biståndsbeslut är 
tidsbegränsade och följs upp. 
Angelica kan återkomma till rådet om det finns önskemål om det och om det finns frågor inom 
området. 

§ 5 Information om Hammarlinds och studiecirkeln Sundare liv 
Erika Till och Gunnel Hjort informerar om vad som händer i Aktivitetshus Hammarlind och 
kommande kostnadsfria studiecirkeln Sundare liv för personer i åldern 55 plus. Kursen planeras in i 
september. 
Om det finns önskemål och särskilda föreläsare till studiecirkeln, tas dessa gärna emot av Erika och 
Gunnel. 

Aktiviteterna som är på gång Hammarlind finns på kommunens webbplats och öppettiderna är 
tisdag, onsdag och torsdag 10.00-12.00. De annonseras även någon gång i STT. Alla är välkomna 
och vill man ta kontakt kan man ringa 0325-181 78 eller 0325-180 51. 
Har man tips och önskemål på aktiviteter tas detta gärna emot av samordnare Elinore Carlén. 
Telefon 0325-181 78 eller 0325-180 51. 

§ 6 Rapport från nämnd och förvaltning 

• Delårsrapport 2022: Äldreomsorgen ligger på minus 2,3 miljoner efter 4 månader 
2022. Anledningen är stora kostnader för att ersätta frånvarande persona. Organisationen 
är trött och sliten efter pandemin och det är svårt att få tag i personal. Även vård och 
omsorgsbehovet ökar. Underskottet vägs upp av ett överskott inom individ och 
familjeomsorgen och nämnden kommer därför att lämna ett preliminärt ekonomiskt 
resultat per helår om 0 kronor. 
Ansökan har lämnats om statsbidrag för att driva ett projekt om att förbättra arbetsmiljön 
för personalen genom bättre schema. 

Ylva Wallentin beskriver sin roll som Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt det 
regelbundna arbetet med verksamheternas månadsuppföljning för kvalitet. En rapport 
lämnas varje månad till socialnämnden. Även om verksamheterna är trötta och slitna efter 
pandemin får patienter och brukare fortfarande en god omsorg och omvårdnad. 
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• Rekrytering av socialchef och andra förändringar: Annonsering efter ny 
socialchef pågår. 
Elisabeth Hindelius kommer att vara sjukskriven under en längre tid och Ylva Wallentin 
täcker upp för henne. 

 

§ 7 Övriga frågor till nämnd och förvaltning 
Skatteutjämning och samarbete med Primärvården: Kommunen har idag en god samverkan med 
primärvården. Kommunen har tre läkare från vårdcentralen som jobbar mot hemsjukvårdens 
patienter. 
Nära vård syftar till att vården ska ske så nära patientens hem som möjligt vilket kräver en tät och 
god samverkan. 

Tvätt på Lysjölid: Har man synpunkter på sin tvätt och hur det går till, hänvisas dessa frågor till 
enhetschef på Lysjölid Eva Axell. 

Trygghetslarm: Kostnad för trygghetslarm och/eller trygghetskamera kostar 243 kronor per 
månad. 

Hemtjänstindex: Uppgifter för olika områden samlas in och redovisas i Kolada där vår kommun 
jämförs med andra kommuner. Kolada är tillgängligt för allmänheten. 

Hur fungerar En ingång: Biståndshandläggarna är nu fulltaliga och är första vägen in i dagsläget. 
Kontaktcenter är också möjlig ingång. 

Sommarvikarier: Behovet av vikarier är stort och flera saknas. 

Förkortningar: Önskemål finns att få en lista på vanliga förkortningar inom socialförvaltningen. 

Offentlig toalett i parken: Rådet framför att toaletten behövs och bör inte tas bort. Kerstin Göss 
Lindh tar med frågan. 

§ 9 Nästa möte i rådet 
19 september 2022 klockan 10.00 

 

 

Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

 

Kerstin Göss Lindh  Mauno Lundin 
Ordförande    Pensionärsrådet 
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