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Sammanträdesdatum

2019-11-28
Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Plats: Kommunhuset Hallsberg, kl 09.00-11.00

Beslutande

Ledamöter

Veronica Wallgren (S), ordförande
Peter Hörlin (S)
Olle Isacsson (M) ersätter Ulrika Björklund
Jan Persson (PRO) vice ordförande
Lisbeth Löfholm (SKPF)
Margareta Strömberg (SPF)
Ingvar Halldin (SPF) ersätter Carina Pettersson
Gunnar Bergkvist (PRO)
Ulla-Britt Öhman Pedersén (PRO Hbg)

Ersättare

Kristina Lönngren (SKPF)
Görgen Ode (PRO Hbg)
Inga Alexandersson (SPF)
Övriga närvarande

Anette Söderström, områdeschef hemtjänst
Josefin Bäck, nämndsekreterare

Justerare

Inga Alexandersson

Justeringens plats och tid

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 19-12-05 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare

…............................................................
Josefin Bäck

Ordförande

…............................................................
Veronica Wallgren

Justerare

…............................................................
Inga Alexandersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-28

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Underskrift

…........................................................
Josefin Bäck

Justerandes sign
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Kommunala pensionärsrådet
§1
Mötets öppnande
Ordförande Veronica Wallgren (S) hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Kontroll av närvaro samt godkännande av dagordning.
§2
Val av justerare
Inga Alexandersson utses att justera protokollet. Justering äger rum den 5 december kl 15:00.
§3
Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Rättelse: Ingvar Halldin deltog inte i mötet.
§4
Inkomna frågor
1. Knuten och Åsen: Vi upplever att det varit såväl dålig planering som bristande information vid neddragningar på
Knuten och Åsen
Svar: Caféet på Åsen har bedrivits som en arbetsmarknadsåtgärd genom AMI, vars deltagare haft sin arbetsträning
där. AMI har inte längre några deltagare i sin verksamhet som kan fylla de platser som funnits på caféet. Inom
kommunen har man diskuterat hur man ska hantera detta, och frågan är ännu inte helt utredd. Det är inte ekonomiskt
möjligt att anställa någon att sköta caféet. Där har inte heller varit särskilt många besökare. Vad gäller
dagverksamheten och öppna verksamheter kommer inget att förändras. Det kommer också, likt tidigare, finnas
möjlighet för exempelvis föreningar att hyra lokalen när den inte används. Lunch kommer att serveras som vanligt.
Temporärt så ordnar caféet i kommunhuset enklare eftermiddagsfika som bärs över till Åsen. För de som önskar
kaffe andra tider så kan fika beställas och hämtas upp på caféet i kommunhuset. Informationen om stängningen kom
ut sent på grund av att AMI letade en lösning in i det sista.
2. Kullängen: Det är en ohållbar situation för nattpersonalen på Kullängen. Risk för överfall! Dessutom är det
förbjudet att låsa in sig. Besparingar borde kunna ske någon annanstans.
Svar: Kullängen har fyra anställda på natten som finns på plats hela tiden. Där finns även ytterligare en personal som
rör sig mellan verksamheterna beroende på var behovet finns. En enkät har delats ut till personalen på Kullängen där
de fått möjlighet att svara på hur de upplever verksamheten. Få ur personalen valde att svara på enkäten och inga
klagomål har framförts genom den. Alla avvikelser dokumenteras och vid kontroll framkommer att i princip inga
avvikelser skett på natten, inte heller några arbetsskadeanmälningar.
3. Besparingar: Det ska sparas överallt i kommunen så då uppkommer frågan om det finns några besparingskrav
beträffande övrig personals förmåner och avtal?
Svar: Vi har inga besparingar just nu men kommunen står inför omställningar framöver. 2020 har vi inga
neddragningar men vi arbetar med att arbeta effektivare och smartare inför kommande budgetar.
4: Trygghets/seniorboende: Kvarteret Berg kommer att bebyggas framöver. Vi ser det som en idealisk plats för ett
seniorboende. Kringliggande kommuner satsar på detta men inte Hallsberg. Varför?
Svar: Ordförande tar med sig frågan till Kommunstyrelsen. I dagsläget finns ingen aktör som uttryckt intresse för att
bygga denna form av boende i kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(4)

Sammanträdesdatum

2019-11-28

§5
Seniorkraft – för ett hälsosamt åldrande
Information om Seniorkraft har skickats med kallelsen. För den som är intresserad av att veta mer och/eller anmäla
sig finns mer information på dagcentralerna Åsen och Knuten, eller i receptionen på Hallsbergs vårdcentral.
Anmälningar tas upp fram till och med den 9 december.
§6
Ombyggnation av Knutens kök
Köket kommer att byggas om från ett mottagningskök till ett tillagningskök. Under ombyggnationen har föreningen
som driver caféet beslutat att de tar en paus. De riktade grupperna som har verksamhet på Knuten kommer att
försöka styras om till andra lokaler under byggtiden.
§7
Information från politiken
Arbete pågår med mål och budget. Budgeten ser bättre ut än i många andra kommuner, men stramare tider kommer.
Vi behöver arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar.
I social- och arbetsmarknadsnämnden finns 2,5 miljoner som ett engångsbelopp som kommer användas för att
bibehålla kvalité. Verksamheten ska analyseras för att se var kostnader ligger.
Tisdagen 3/12 kommer kommunstyrelsen ta upp ett ärende gällande planuppdrag. Politiken vill titta på exempelvis
befintliga lokaler som kan användas till annan verksamhet och hur behovet av bostäder ser ut.
Den 9 – 31 december kommer det finnas möjlighet för medborgare att framföra förslag på hur centrum ska se ut. En
centrumplan går ut på remiss, politiken vill diskutera hur centrum ska se ut och vad ska finnas där. Ärendet kommer
också att diskuteras i Kommunstyrelsen 3/12.
Regionen har sparkrav och det som berör kommunen gäller bussturer. Vissa sträckor kommer att tas bort eller
förändras. Regionen föreslår att linje nr 10 tas bort. Kommunen kommer att betona för regionen hur viktig linje 10 är
för Hallsberg.

§8

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Områdeschef för hemtjänst visar resultatet av nöjdhetsundersökningen utförd och sammansatt av Socialstyrelsen.
Informationen finns även att läsa på Socialstyrelsens hemsida.
§9
Information från KPR (vice ordförande)
PRO, tackar för inbjudan till Askersund för att se det nya äldreboendet. De fick ett gott intryck, det var välgjort, ljust
och öppet. Bra med många uteplatser. Synpunkt, ev lite trångt i duschrum för den som behöver hjälp med dusch.
Långtidssjukfrånvaron är en stor kostnad för kommunen, som pratar om kostnader men inte har presenterat någon
analys av vad den beror på. PRO ställer sig frågande till avsaknaden av analys och efterfrågar en sådan.
I PRO, och även i KPR, har man diskuterat ekonomisk brottslighet, personal som köps ut eller får stora
avgångsvederlag. Hoppas att det inte finns något sådant i Hallsbergs kommun och att skattepengarna istället
används till det de är menade för.
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§ 10 Övrigt
Film visas om hur det nya äldreboendet kommer att se ut.
§ 10
Mötestider 2020
KPR:s möten 2020 kommer att hållas i Sottern kl 09:00 – 11:00 följande datum:
26 mars, 7 maj, 24 september, 19 november.
§ 11
Avslutning
Ordförande avslutar mötet.
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