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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunale pensionärsrädet

2020—10—02 kl 10:00

Plats Sottern, kommunhuset

Deltagare Jan Persson, vice ordförande

Olle Isacsson, Iedamot

Peter Hörlin, Iedamot

Carina Pettersson, Iedamot

Kristina Lönngren, Iedamot

Görgen Ode, Iedamot

Inga Alexandersson, Iedamot

Jaana Janssen, förvaltningschef

Anette Dybeck, omrädeschef
Josefin Bäck, sekreterare

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2. Val avjusterare

Till justerare utses Inga Alexandersson, justering äger rum den 8 oktober kl 11:00

pä social- och arbetsmarknadsförvaltningens kontor.

3. Föregäende protokoll

Inga kvarvarande frägor frän föregäende möte.

4. Inkomna frägor.

Inga inkomna frägor.

Hemsida E—post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se socialforvaltning@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax

694 so Hallsberg Västra Storgatan 6-8 0582-68 50 00 0582-68 50 52 }}Q
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5. Delärsrapport

Förvaltningschef berättar om delärsrapporten för 2020.

Det ekonomiska Iäget visar att vi haft en del extrautgifter i samband med
pandemin. Förvaltningen har eftersökt statlig ersättning för de extra utgifterna.

Beviljas ansökan prognostiserar förvaltningen en budget i balans.

Nämnden har fattat beslut om att habiliteringsersättningen fär behällas även für

de som pä grund av pandemin inte kan delta i dag!ig verksamhet.

Samhällsorienteringen är igäng med nv grupp.

Stort fokus har legat pä pandemin och pä smittskydd. Ingen personal har

permitterats. Personalen iverksamheterna har gjort ett fantastiskt jobb där tvära

kast och snabba omställningar varit en del av vardagen.

6. Covid-l9

Nämnden beslutade i väras att stänga dagverksamheterna. Dagcentralerna har

varit helt stängda, förutom en timme mitt pä dagen för möjlighet till köp av Iunch.

Det har varit en tuff tid för bäde de som har beslut om biständ och för anhöriga.

l dagsläget finns ingen smittad personal eller värdtagare.

Omrädeschefen för hemtjänst beskriver hur förvaltningen har arbetat under
pandemin, med bland annat sä kallade covidambassadörer inom äldreomsorgen.

Ambassadörerna är personal som arbetar ute i grupperna och som har fätt en
extra utbildning i smittskydd. De ger extra stöd till verksamheterna med att blend

annat kontrollera att Checklistor följs.

Besöksförbudet pä värd- och omsorgsboenden är hävt. Restriktioner kammer att

tillämpas, rekommendationer och information finns att läsa pä kommunens
hemsida.

En äldrelinje finns för den som är äldre och/eller anhörig att ringa och prata om
vad som helst. Äldrelinjen är öppen vardagar mellan klockan 13.00 — 15.00,

telefonnummer 0582-68 60 48.

7. Information fräh kommunen:

Förvaltningen har Hera pägäende projekt, blend annat ett projekt med mälet att

utveckla demensvärden. Det handlar blend annat om bemötande och miljö och
ska pägä i tvä är. Projektet startade i början av 2020.

Ytterligare projekt är Nära värd, hur vi jobbar utifrän individens behov samt ett

projekt gällande mältider och mältidsmiljö.

En kompetensplan har tagits fram för omvärdnadspersonalen.

Förvaltningen har köpt in ett antal digitale djur, nägra katter och en hund. Syftet

med djuren är att de ska ha en lugnande effekt.

Alle beenden har fätt surfplattor för de äldre att ha digital kontakt med nära och
kära. Plattorna används även till att exempelvis lyssna pä musik.

Boendena har fätt egna Facebook—sidor där de kan lägga ut information om vad
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som händer pä boendena.

Ett försiktigt öppnande av dagverksamheterna är pä börjat, för ett fätal personer

ät gängen.

Regnbägen, ett korttidsboende, har flyttats till Kullängen. Kontidsplatserna har

därigenom utökats och värd- och omsorgsplatserna har minskats nägot, utifrän de

behov som finns.

8. Information frän politiken.

Politiken har tittat mycket pä besparingar utifrän det besparingskrav som finns.

Vidtagna ätgärder är exempelvis flytten av korttidsboendet till Kullängen och

satsningar pä digitaliseringar.

Social— och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att nägra av de mindre

lokalerna pä dagcentralen Äsen ska sägas upp. Uppsägningen har trätt i kraft.

9. Information frän KPR

PRO har under pandemin ställt in all verksamhet. Beslutet kammer att gälla äret

ut. PRO kammer nationellt gä ut med en friluftsdag som följer restriktioner och

rekommendationer.

SPF ska ha mänadsmöte i oktober, i stora salar där antalet begränsas. En del

cirklar är igäng, man träffas utomhus. Bostadsrättsföreningarna har stora lokaler

de kunnat nyttja en del.

10. Övriga frägor

Film visas frän Sköllergärdens Facebook—sida pä en av robotkatterna och

robothunclen.

Byggnationen av det nya värd— och omsorgsboendet gär enligt plan. Beräknas vara

färdigt vid ärsskiftet 2021-22.

11. Nästa möte

Nästa möte är den 19 november kl 09:00. Dagordning skickas ut tvä veckor innen

mötet.
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