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Kommunala pensionärsrådet 

2022-09-15 kl 10:00 – 11:45 
Plats Sottern, kommunhuset 

Deltagare Conny Larsson (S), ordförande 
Peter Hörlin (S) vice ordförande 
Jaana Jansson, förvaltningschef 
Anders Wiiand, tf fritidschef 
Josefin Bäck, nämndsekreterare 

SKPF: Lisbeth Löfholm, Kristina 
Lönngren 
SPF Sköllersta/Pålsboda: Carina 
Pettersson, Lena Bergstedt 
SPF: Margareta Hellsten, 
Margareta Strömberg 
PRO Hallsberg; Jan Persson, 
Lennart Carlsson, Görgen Ode 

1. Mötets öppnande 
Kontroll av närvaro. Margareta Strömberg utses att tillsammans med ordförande 
justera protokollet.  

2. Dagordningen godkänns 
Dagordning godkänns med tillägg: Övrigt.  

3. Genomgång av föregående protokoll 
Inga kvarstående frågor.  

4. Information från förvaltningen 
Verksamheten för funktionshinder (VFF): Det har varit svårt att rekrytera 
semestervikarier. Förvaltningen arbetade med rekrytering ända fram till 
semesterperioden. Sammantaget har man klarat av bemanningen Sommaren har 
varit lugn. 

Äldreomsorg (VoBo och hemtjänst): Bemanningen på vård- och omsorgsboenden 
har fungerat bra under sommaren. Det har varit svårt att tillsätta semestervikarier 
främst inom hemtjänsten, därför anlitades ett bemanningsföretag för att få in 
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undersköterskor.  
Rådet har tidigare informerats om hemtjänstens omorganisation. Implementering 
av den nya organisationen kommer ske under hösten. Ytterligare 
organisationsförändring är Enheten för hälsa och förebyggande arbete, där bland 
andra sjuksköterskor och arbetsterapeuter kommer att ingå. 
Arbete med att ta bort delade turer fortgår. Ett pilotprojekt har genomförts och 
som fallit väl ut. Förvaltningen föreslår nämnden 28 sept att gå vidare med 
implementering till andra verksamheter.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Har haft en hög belastning under sommaren, 
med sjuk personal och många ärenden. Inom vuxenenheten var 
arbetsbelastningen gällande missbruksärenden hög under första delen av 
sommaren för att sedan minska.  
Förvaltningen undersöker arbetssätt för att snabbare kunna hjälpa människor ut i 
egen försörjning. Förvaltningen kommer föreslå nämnden att ge i uppdrag att titta 
närmare på en metod som heter Bostad först. Förslaget går upp till nämnden i 
september. Alla IFOS: rutiner och riktlinjer setts över. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI): Ami har tagit emot ett antal 
flyktingar från Ukraina. De flesta av dem har nu fått egen bostad.  
240 ungdomar sökte och fick feriearbete genom AMI. Ca 80 av dem haft sitt 
arbete i AMI:S regi. Det har fungerat bra.  

Nuläge Covid- 19: ingen större smittspridning bland våra vårdtagare, i dagsläget 
två smittade brukare och två i personalgruppen.  Skyddsutrustning används vid 
nära vårdkontakter. Vaccinationer erbjuds igen på boenden, gruppbostäder och 
för de inom hemtjänst som ej kan ta sig till vaccinationsnod själva.  

I delårsrapporten prognostiserar förvaltningen ett nollresultat för 2022. I 
delårsrapporten följs även nämndens mål upp. Rapporten i sin helhet kommer att 
finnas att läsa på kommunens hemsida i början av oktober. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att införa digitala inköp av 
dagligvaror för enskilda inom hemtjänst. Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
att implementeringen ska starta som ett pilotprojekt inom hemtjänstområde 
Öster. Beslut fattas på nämndens sammanträde i september.  

 

5. Information från politiken 
Social- och arbetsmarknadsnämndens 2:e vice ordförande har lämnat sina 
uppdrag. Ny 2:e vice ordförande tillsätts på fullmäktiges sammanträde 26 
september, och ledamot till KPR väljs av nämnden 28 september 

Det har varit ett intensivt valarbete. Det nationella valresultatet är nu klart. I 
kommunen är det ännu inte klart vilket/vilka partier som kommer att styra. S har 
under nuvarande mandatperiod styrt i minoritet. Diskussioner pågår nu för att 
hitta kommande styre. Konstituerande fullmäktige hålls i oktober. Nuvarande 
nämnder sitter kvar fram till årsskiftet. 
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6. Inkomna frågor 
1. Högre kvalitet i äldreomsorgen är ett krav, som måste ställas. Genomförs 

kontinuerlig vidareutbildning av personalen och hur har bidragen till detta 
fördelats? 
Svar: Äldreomsorgen har en kompetensplan som följs upp och revideras 
årligen. 20 undersköterskor vidareutbildas inom ramen för 
Äldreomsorgslyftet med tre olika inriktningar – demens, palliativ vård och 
psykiatri. De kommer att vara färdiga våren 2023. Övriga utbildningar 
budgeteras utifrån varje verksamhets budgetram.  

2. Hur ser planeringen för Blomsterängen ut? Hinner personalen skolas in, 
innan inflyttning sker? 
Svar: Organisationen för Blomsterängen trädde i kraft i början av 2022, 
arbetsgrupperna och chefer har påbörjat arbetet för att utveckla en bra 
äldreomsorg. Utbildningar som kan komma att behövas kommer att 
planeras in. Förvaltningen beräknas få tillgång till Blomsterängen vår-
försommar 2023. Då påbörjas arbete med att möblera och installera 
teknik.  
Inledningsvis kommer det finnas tomma plaster. Statistik visar att behovet 
av dessa plaster finns på längre sikt.  

3. Vad har hänt med vik. fritidschef Anders Wiiand och hans uppdrag med 
olika utredningar? 
Svar: Anders är tf vikarierande fritidschef fram till 13 januari.  
Anders har arbetat med att se över systemet för föreningsbidrag. 
Målsättningen att lämna in ett nytt underlag till politiken för fördelning av 
bidrag till föreningar, där man tittar på olika kostnadsökningar.  
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram förslag på målsättningar 
och ett fritidsprogram.   
Diskussion pågår gällande Allébadets framtid, man arbetar med att ta 
fram förslag och underlag.  

4. Vi ser med oro på kommande inflation. Hur möter kommunen den med 
tanke på stigande kostnader för bland annat el och livsmedel? 
Svar: Prisuppgörelser finns med andra förvaltningar gällande t ex 
matkostnader. Taxor och avgifter justeras enligt index årligen i 
kommunen. Gällande matpriser på dagcentraler får kommunen inte vara 
konkurrera med andra aktörer. Beslut om pris för lunch på dagcentralerna 
beslutas av drift- och servicenämnden.  
 

7. Övrigt:  
För äldre som bor i villa och inte klarar av sina kostnader: har kommunen 
någon plan/möjlighet för att underlätta för dem fram tills att staten beslutat 
om eventuella bidrag/subventioner? 
Svar: Privatpersoner kan höra av sig till kommunen för att diskutera om det 
finns möjlighet till delbetalningar. Eventuella lösningar hanteras på ansvarig 
förvaltning. Gällande el måste kontakt tas av den enskilde med sitt elbolag. 
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Tillsyn via kamera - vad har hänt? 
Svar: Kameratillsyn finns fortfarande. Nämnden har beslutat att tillsyn via 
kamera ska vara huvudalternativ, men det sker inte mot den enskildes vilja. I 
dagsläget är det få som har tackat ja till tillsyn via kamera.  
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