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§ 22 Mötet öppnas/upprop 

Ordförande Richard Thorell hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 

§ 23 Godkännande av dagordningen 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor” och tillägg av två 
ärenden: 
 
Övriga frågor: 

- Med anledning av en artikel i Mariestadstidningen, har kommunen lämnat 
kvarboendeprincipen? Var ska det nya äldreboendet byggas? 
 

Tillägg av ärenden: 
- Information om träffpunkt Sonja 
- Sammanträdestider för 2022 

§ 24 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Arne Löberg att justera protokollet. 

§ 25 Trygghetslarm – Redogörelse av hur långt installationen kommit 

En övrig fråga från sammanträdet i april om hur långt installationen kommit av 
trygghetslarm. Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar att installationen av 
trygghetslarmen är färdiga till 85 procent. Arbetet har fungerat bra och när alla larm är klara 
ska ca 850 stycken vara installerade. 

§ 26 Arbetet med att få bort delade turer – uppföljning 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg redogör följande: under sommaren har vård- och 
omsorgsavdelningen fått gå tillbaka till delade turer. Nu finns delade turer kvar på två 
boenden under hösten och efter det ska det inte längre finnas några delade turer inom 
avdelningen. Malin informerar om att sommaren har varit mycket jobbig när det gäller 
bemanningen men många avhopp etc. Det har varit likadant i kommunerna runt om. Redan 
nu har avdelningen börjat fundera på bemanningen inför nästa sommar. 

§ 27 Äldreomsorgslyftet – uppföljning 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om att 24 stycken vårdbiträden har 
påbörjat undersköterskeprogrammet, av dessa är det 22 stycken kvar. Fyra enhetschefer har 
påbörjat högskolestudier och fyra undersköterskor har börjat vidareutbilda sig inom 
äldreomsorg. 
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§ 28 Kön till äldreomsorgen samt hur Alen används 

Det är fyra personer som står i kö till särskilt boende.  
 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar vidare att en av avdelningarna på Alen 
är uthyrd till Mariehus och används för hyresgäster som har stambyte i sina lägenheter. På 
Kolarebackens korttid finns det en plats tom för eventuellt utbrott av covid-19. 

§ 29 Personal som väljer att inte vaccinera sig – förekommer det och hur hanteras det? 

Ja, det förekommer personal som väljer att inte vaccinera sig. Enligt vård- och omsorgschef 
Malin Wihlborg är det 9 procent av de som arbetar inom särskilt boende, 25 procent inom 
LSS och 11 procent inom hemvård som inte är vaccinerade. Arbetsgivaren kan inte kräva 
vaccinering men uppmanar sin personal att vaccinera sig. Det används fortfarande 
skyddsutrustning inom sektor vård- och omsorg oavsett om personalen är vaccinerad eller 
inte. 

§ 30 Samverkan mellan förskola och äldreomsorg – uppföljning 

Det skulle ha varit en träff nyligen som ställdes in på grund av covid inom förskolan. Vård- 
och omsorgschef Malin Wihlborg redogör för att det finns planering för kontinuerliga 
träffar under hösten och våren med ett tillfälle i månaden. Träffarna kommer att utökas och 
utvecklas om dessa faller väl ut. 

§ 31 Fixar-Edin – när återupptas verksamheten? 

Verksamheten har varit i gång men endast med akuta ärenden. Från och med 1 november 
återgår Fixar-Edin till normal verksamhet igen. 

§ 32 Jourcentralen i Mariestad – hur bevakar kommunen frågan? 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson informerar om att det är en 
regionfråga men att samtliga som har kontakter med regionen försöker påverka eftersom 
det är en viktig fråga för kommunen. Kommunens arbetsutskott och socialnämndens 
presidium träffar Östra hälso- och sjukvårdsnämnden två gånger/år för dialog. 

§ 33 Bostadsbyggande i kransorterna – hur ser planerna ut (generationsboende)? 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson informerar om att i Lyrestad är 
det tänkt att bli hyresbostäder i form av radhus (Mariehus). I Tidavad är den före detta 
förskolan tänkt att göras om till bostäder men det projektet är överklagat och står för 
tillfället stilla. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill titta vidare på bostadsbyggande även i 
Lugnås och Sjötorp men måste ta en sak i taget. 

§ 34 Övriga frågor 

Med anledning av en artikel i Mariestadstidningen, har kommunen lämnat 
kvarboendeprincipen? Var ska det nya äldreboendet byggas? 
Socialnämndens ordförande Richard Thorell informerar om att det genomförs en 
upphandling för ett boende om 40-60 särskilda boendeplatser och 40-60 trygghetsplatser 
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med gemensamhetsutrymmen, restaurang och hemtjänstgrupp. Boendet planeras att byggas 
i Mariestad, inte in någon av kransorterna. 

§ 35 Information om träffpunkt Sonja 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om ny träffpunkt. Målet har varit att 
hitta en lokal för olika aktiviteter, anhöriggrupper, pensionärsorganisationer m.m. Humlet 
har en lokal som har renoverats och verksamheten smyger igång redan nu och med 
invigning i slutet av oktober. Träffpunkten finansieras av statsbidrag. Det kommer även att 
finnas återkommande aktiviteter på Fredslund och i Lugnås. 

§ 36 Sammanträdestider för 2022 

Rådet beslutar om följande sammanträdestider för 2022: 
- 23 februari 
- 4 maj 
- 28 september  
- 7 december 

 
Samtliga sammanträden är på onsdagar kl. 14:00 i sammanträdeslokal Vänersalen i 
stadshuset. Organisationsrepresentanterna sammanträffas kl. 13:15. 
 
Arbetsutskottet träffas på onsdagar två veckor innan rådet kl. 14:00 i sammanträdeslokal 
Österön i stadshuset enligt följande: 

- 9 februari 
- 20 april 
- 14 september 
- 23 november 

 
 ______________________________________________________  

 
 
 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-10-06 
 
Anslagsdatum 2021-10-12 Anslag tas ner 2021-11-03 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift  ..................................................................................................................  
 Helena Andersson 
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