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Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Distansmöte (via Skype) kl. 14:00-15:25 

 

Beslutande Richard Thorell, socialnämnden (ordförande) 
 Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande) 
 Anders Karlsson, kommunstyrelsen 
 Sebastian Ekeroth Clausson, socialnämnden 
  Ewa Colliander, SPF 
 Bengt Åkerström, PRO 
 Birgitta Sundbom, SKPF 
  Lars Larsson, RPG 
  Hans-Bertil Fransson, SPF 
  Morgan Robertsson, PRO 
 Barbro Wallenstein, SKPF 
 Göran Norberg, SPF 
 Pia Stenlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 Elizabeth Lindholm Hahne, kvalitetssamordnare 
  Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef 
 Helena Andersson, sekreterare 
   
 

 

Utses att justera Ewa Colliander  

 
Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 

 
Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  1-10 
 Helena Andersson 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  
 Richard Thorell  

 
Justerande  .........................................................................................................................................  
 Ewa Colliander  
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§ 1 Mötet öppnas/upprop 

Ordförande Richard Thorell hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor” 
 

- Nattbemanning på Alen 
- Skype/Teams vid distansmöte 

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Ewa Colliander att justera protokollet. 
 

§ 4 Vaccinering mot covid-19 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Pia Stenlund informerar om vaccineringen. 
Folkhälsomyndigheten har gjort en prioriteringsordning med uppdelning av vaccination i 
fyra faser: 
 
Fas 1 – Mellan december 2020 och februari 2021 ska boende på SÄBO samt deras personal, 
personer med hemtjänst/hemsjukvård samt deras personal och hushållskontakter samt viss 
prioriterad sjukvårdspersonal erbjudas vaccination. 
 
Fas 2 – Från februari 2021 ska alla 65 år +, personer som genomgått benmärgs- eller annan 
organtransplantation samt hushållskontakter, personer med dialysbehandling samt 
hushållskontakter, 18 år + inom LSS samt deras personal, 18 år + med assistansersättning 
samt deras personal samt hälso- och sjukvårdspersonal, patientnära erbjudas vaccination. 
 
Fas 3 – När vaccin till fas 2 säkrats erbjuds 60-64 år med riskökande tillstånd, 60-64 år, 
övriga, 18-59 år med riskökande tillstånd samt 18-59 år med svårighet att följa råd om 
smittskyddsåtgärder vaccinering. 
 
Fas 4 – När vaccin till fas 3 säkrats erbjuds personer 18-59 år, allmänheten vaccinering. 
 
Besöksförbudet på särskilt boenden kommer inte att förlängas eftersom samtliga fått 
vaccindos 1 och 2. 
 

§ 5 Personalkontinuitet i hemtjänsten 

Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne informerar om personalkontinuiteten i 
hemtjänsten där hon ansvarar för inmatning av siffrorna till databasen Kolada. Hon har 
gjort en kontrollmätning där hon gått igenom brukarunderlaget som inte är identiskt med 
inrapporteringen. Den nya mätningen är dock gjord under samma period, september 2020. 
Resultatet visar nu på att brukaren möter 20 personer istället för 23 personer inom 
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hemtjänsten när det gäller personalkontinuitet (medelvärdet av antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod).  
 
Elizabeth förklarar inrapporteringen som felaktig men att det inte beror på slarv från 
verksamheten utan om ett omfattande underlag att gå igenom och i samband med detta har 
det blivit fel inrapportering (fel siffra från fel kolumn). 
 
Ordförande Richard Thorell informerar att socialnämnden på sitt sammanträde i februari 
har beslutat om att från verksamheten få en redovisning av brytpunkten för när särskilt 
boende bli mer kostnadseffektivt än hemtjänst, och hur många brukare som i normalläget 
ligger över den brytpunkten. 
 
Det är viktigt att förbättra personalkontinuiteten även om siffran nu visar sig något bättre 
än vid inrapporteringen till Kolada. 

 

§ 6 Trygghetsboende 

Anders Karlsson, kommunstyrelsen, informerar om att försök har gjorts att skapa 
trygghetsboende centralt i Mariestad. Två förslag har överklagats, Biblioteksparken och 
Humleparken.  
 
Rådet är eniga om att det är viktigt med frågan, särskilt nu för att arbeta mot ensamhet. 
Rådet kommer fram till att frågan om att bygga trygghetsboende i Biblioteksparken behöver 
omprövas. 
 

§ 7 Statsbidrag till äldreomsorgen 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om att statsbidraget ska användas till 
delar av ordinarie verksamhet där hälften ska användas i projektform och hälften till 
socialchefen att förfoga över. Malin informerar om att det kommer ett ärende i 
socialnämndens sammanträde i mars där frågan redovisas.  
 
Sekreterare Helena Andersson som är nämndsekreterare för socialnämnden informerar om 
att nämndens protokoll finns att läsa på Mariestads kommuns hemsida. Sökvägen på 
hemsidan är ”Kommun & politik”, ”Politik och delaktighet” välj sedan ”Sammanträden och 
protokoll”. 
 

§ 8 Snabbtestning av personal inom äldreomsorgen 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om att man inte har valt snabbtestning i 
Mariestads kommun. Varje dag måste personalen som arbetar i vårdnära arbete intyga att 
man kommer frisk till sin arbetsplats. Malin tycker att det fungerar bra. 
 
Ordförande Richard Thorell tycker att personalen varit duktiga på att hålla smittan borta. 
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§ 9 Kö till särskilt boende 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om att kön till särskilt boende har 
minskat under pandemin och att man håller ”3-månadersregeln”. Man erbjuder inom några 
veckor.  
 

§ 10 Övriga frågor 

Nattbemanning på Alen 
Malin Wihlborg har nu uppmärksammats på hur nattbemanningen ser ut på Alen och har 
beslutat att enhetschefen ska tillsätta ytterligare en tjänst på natten. Det ska nu bli tre 
personal på natten istället för två personal. 
 
Skype/Teams vid distansmöte 
Från och med nästa sammanträde i april övergår KPR:s distansmöten till Teams. 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-02-17 
 
Anslagsdatum 2021-03-01 Anslag tas ner 2021-03-23 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

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

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  
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