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Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Distansmöte (via Teams) kl. 14:00-15:10 

 

Deltagare på distans Richard Thorell, socialnämnden (ordförande) 
 Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande) 
 Anders Karlsson, kommunstyrelsen 
 Sebastian Ekeroth Clausson, socialnämnden 
  Sirkka Taiminen, MFF 
 Ewa Colliander, SPF 
  Birgitta Sundbom, SKPF 
  Lars Larsson, RPG 
  Hans-Bertil Fransson, SPF 
 Ida Ekeroth Clausson, kommunstyrelsen 
 Berit Sjögren, PRO 
  Morgan Robertsson, PRO 
 Barbro Wallenstein, SKPF 
 Gudrun Sjöberg, SKPF 
 Göran Bjursten, SPF 
 Kerttu Pyrstöjärvi, MFF 
 Agneta Salmonsson, RPG 
 Göran Norberg, SPF 
  Malin Wihlborg, vård- och omsorgschef 
 Helena Andersson, sekreterare 
 
 

 

Utses att justera Agneta Bergérus  

 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  11-21 
 Helena Andersson 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  

 Richard Thorell  

 
Justerande  .........................................................................................................................................  

 Agneta Bergérus  
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§ 11 Mötet öppnas/upprop 

Ordförande Richard Thorell hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 

§ 12 Godkännande av dagordningen 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”: 
 

- Trygghetslarm, hur långt har installationen kommit?  

§ 13 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Agneta Bergérus att justera protokollet. 

§ 14 Redogörelse för hur statsbidragen används, de generella och de riktade 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg redogör för hur statsbidragen används. Både 
undersköterskor och enhetschefer har anmält intresse för ”Äldreomsorgslyftet”. När det 
gäller statsbidragen om 12,8 miljoner är det uppdelat på merkostnader för covid-19, 
kontinuitet inom hemvården, att säkerställa en god och nära vård, inhyrning av 
bemanningssjuksköterskor under pågående rekrytering samt Alens tredje våning.  
 
När det gäller statsbidraget för ”Ofrivillig ensamhet bland äldre” (1,9 miljoner) ska 
utomhusaktiviteter komma igång inom kort. 

§ 15 Beläggning på särskilt boende 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om att det finns 14 tomma lägenheter. 
Det har funnits en oro och flera har valt att avvakta med inflyttning till särskilt boende 
under tiden som det varit besöksförbud. Malin kan inte se att det kvarstå, det är flera som är 
på väg att flytta in nu. Ordförande Richard Thorell informerar om att socialnämnden i 
början av året gav i uppdrag om en redovisning från verksamheten av brytpunkten för när 
särskilt boende blir mer kostnadseffektivt än hemtjänst. 

§ 16 Bemanning under semesterperioden 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg har haft kontakt med bemanningsenheten. Det 
saknas personal på samtliga enheter inför semesterperioden men Malin tycker att det finns 
gott hopp. När det gäller bemanning av sjuksköterskor är det svårare. Det saknas tre 
stycken i nuläget och därför har man valt att hyra in bemanningssjuksköterskor. 
Förhoppningsvis kommer verksamheten att lyckas rekrytera till sommaren men lyckas man 
inte får man fortsätta hyra in kompetensen.  

§ 17 Ett års pandemi – vilken erfarenheter har kommunen dragit så här långt? 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg har pratat med Pia Stenlund, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, som håller på och skriver patientsäkerhetsberättelse för 2020. Det är flera 
särskilda boenden som inte har haft någon smitta. Inom sektor stöd och omsorg har det 
funnits ett ”Covid-team” som fortfarande finns kvar med förlängning till i höst. För att få 
hjälp av covid-teamet behövs ett biståndsbeslut. Verksamheterna har även haft ett gott 
samarbete med enheten för smittskydd på Skaraborgs Sjukhus. 
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§ 18 Redogörelse av vaccinering av äldre inom kommunens verksamheter 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg redogör för antalet doser vaccin som getts inom 
verksamheterna: 
 

Enhet Antal doser 

Alen 65 

Centrum hemvård 226 

Fredslund 75 

Hassle hemvård 37 

Kolarebacken 39 

LSS 233 

Lugnås hemvård 49 

Lyrestad hemvård 72 

Mariegärde 103 

Myran 67 

Norra hemvården 264 

Socialpsykiatrin 46 

Södra hemvården 237 

Ullervad hemvård 57 

Ullerås 120 

 

§ 19 Trygghetsboende 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson redogör för hur det går med 
planerna för trygghetsboende. Humleparken var tänkt som ett anpassat boende för rullstol 
etc. men inte med benämningen ”trygghetsboende”. Det finns inget annat trygghetsboende 
på gång men de flesta bostäder som byggs idag är väl anpassade t.ex. lägenheterna vid 
Bantorget och Sandvikshusen. 

§ 20 Tillgång till hyresbostäder i kransorter 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson informerar om att kommunen 
jobbar med att få till hyresbostäder i kransorterna men det är inte så lätt. I Lyrestad finns 
planer på att Mariehus ska bygga. Det fanns planer på att göra lägenheter i Tidavad av f.d. 
förskolans lokaler men omställningen har inte kunnat genomföras på grund av att 
länsstyrelsen tycker att det finns risk för översvämning. 

§ 21 Övriga frågor 

Trygghetslarm – Hur långt har installationen kommit? 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg informerar om att det pågår arbete med att byta ut 
trygghetslarmen och det sker i samarbete med fastighetsägarna. Malin kommer att redogöra 
mer om detta på nästa sammanträde. 
 
 ______________________________________________________  

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-04-28 
 
Anslagsdatum 2021-04-30 Anslag tas ner 2021-05-25 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Helena Andersson 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


