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Kommunala pensionärsrådet 

2022-11-17 kl 10:00 
Plats Sottern, kommunhuset 

Deltagare Conny Larsson, ordförande 
Peter Hörlin, 1:e vice ordförande 
Clary Starck, verksamhetschef 
Josefin Bäck, nämndsekreterare 
Karin Björnram, ekonom 

SKPF avd 80: Lisbeth Löfholm 
PRO Pålsboda: Jan Persson, 
Görgen Ode 
SPF Sköllersta/Pålsboda: Carina 
Pettersson 
PRO Hallsberg: Lennart Carlsson, 
Gunnar Bergkvist 
SPF: Margareta Strömberg, 
Margareta Hellsten 
PRO Hjortkvarn: Lennart Östman 
 

1. Mötets öppnande 
Kontroll av närvaro.  Görgen Ode utses att tillsammans med ordförande justera 
protokollet.  

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Genomgång av föregående protokoll 
Inga kvarstående frågor.  

4. Information från förvaltningen 
Ekonom Karin Björnram informerar om arbetet med taxor och avgifter inför 2023. 
7 kommuner i länet är med i en gemensam taxe- och avgiftsnämnd och har haft 
möten för att komma fram till gemensamma beslut om eventuella höljningar. 
Inflationen påverkar det förslag som kommer att föreslås för 2023. Andra faktorer 
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som påverkar är löneökningar, livsmedelspriser och prisbasbelopp (52 500 kr för 
2023). 

Revidering av reglemente. Förslaget, som går upp till nämnd för beslut den 23 
november, är utskickat med kallelsen.  

Förvaltningen tar med sig frågan om tidigare möjlighet till delaktighet och 
återrapporterar på mötet i mars.  

Ordförande tar med sig frågan om arvode till ledamöterna i rådet till kommunens 
ordförandegrupp.  

5. Information från politiken 
Ledamöter och ersättare för kommande mandatperiod, samt kontaktuppgifter till 
dessa, ska meddelas nämndsekreterare senast 1 mars.  

En partiuppgörelse mellan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna 
och Centern har nåtts vilket ger ett majoritetsstyre. Ledamöterna i nämnderna 
utses av kommunfullmäktige i december.  

6. Inkomna frågor 
1. Vid vandringar i ytterområden med kommuntjänstemän har vi varit mycket 
nöjda med besöken. Men det som utlovats blir inte åtgärdat. Varför är det så 
omöjligt att ge oss feedback? 

Svar från drift- och serviceförvaltningen: Förvaltningen har som rutin att 
kontaktpersoner mejlas några dagar i förväg. Kontakt tas inte i efterhand med de 
som varit med på vandringarna. Det finns möjlighet för alla att kontakta 
förvaltningen och få information om vad som beslutats efter vandringarna.  
Balanslista visas på hur ärenden hanteras och bedömning av åtgärder samt 
ansvarig.  
Ordförande kontaktar ansvarig för att få en aktuell lista utskickad till aktuella 
kontaktpersoner.   

2. Befolkningen blir allt äldre och håller sig friska längre. Finns det någon långsiktig 
plan för äldreboende i kommunen och i synnerhet på de mindre tätorterna? 

Svar: Ja det finns en långsiktig plan. Beläggningsgraden har följts under en längre 
tid, och vi ser att den ökar. Prognos på behovet av lägenheter på äldreboenden 
har sedan gjorts utifrån det och befintliga bostäder ses över.  

3. En insändare i NA 23 oktober har rubriken Kompetens flyr. Det handlar om 
omorganisationen av hemtjänsten i centrala Hallsberg. Finns det något ni kunde 
gjort annorlunda vid informationen till de anställda? 

Svar: Endast ett fåtal personer som berörs av omorganisationen har slutat. 
Så långt som möjligt är det samma kontaktpersoner till samma brukare. Endast ett 
fåtal brukare har fått byta. Den nya äldreomsorgslagen innebär att alla 
kontaktpersoner ska vara undersköterskor. Det kommer innebära fler byten än 
vad omorganisationen inneburit.  
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Man kan alltid göra annorlunda, men vi ser att informationen gått ut på ett bra 
sätt. Information har gått ut till brukarna i det område där man bytt chef och flest 
kontaktpersoner. I övrigt har endast små förändringar skett, i de områdena har 
inte samma information gått ut. Alla medarbetare är en informationskanal som 
når ut till alla berörda brukare.  

Presentation av handlingsplanen för organisationsförändringen.  

4. Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika 
kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras 23 november 2022. 
Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från 
Allmänna arvsfonden. Är hemtjänstindex något som kommunen är intresserad av 
eller diskuterat? 

Svar: Gällande hemtjänstindex har information kommit från SPF. Förvaltningen 
tror att hemtjänstindex är ett bra stöd för att följa upp kvalitet och jämföra med 
andra kommuner. Kommunen kommer att titta vidare på det. 

Processledaren för Nära vård har i uppdrag att leda arbetet och samverkan mellan 
olika vårdgivare. Tjänsten är övergripande och har kontakt med regionen, 
förvaltningschef och kommunens MAS, samt arbetar med digitalisering och 
välfärdsteknik. I dagsläget är det för tidigt för en presentation för rådet eftersom 
tjänsten är helt ny.   

 

7. Mötestider 2023 
2 mars kl 10:00 
11 maj kl 10:00 
14 september kl 10:00 
9 november kl 10:00 

 

8. Övrigt 
Många klagar över att det vid blåst faller grenar och löv över Backa allé. Bör ses 
över. Synpunkten förmedlas till drift- och serviceförvaltningen.  
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