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Pensionärsrådet
Plats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 15.45

Närvarand e

Ledamöter och ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Lars Glad (M)
Birgitta Vester (S)
Jörgen Fransson (S)
Jarl Graf (SPF)
Agneta Under (SPF)
Doris Lehtipalo (PRO)
Marianne Allander (PRO)
Ingemar Martinsson (RPG)
Catrin Hulmarker (M)
Kjell-Arne Green (S)
Lars-Göran Svensson (S
Ann-Marie Larsson (SPF)
Gun Dalman (PRO)
Annika Törner, Bitr Verksamhetschef Vård och Omsorg

Ö vriga deltagande

Lennart Andersson, Ekonomichef
Klara de Boer, Verksamhetsutvecklare

Utsesattjustera

Agneta Under (SPF)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2019-09-14
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Agneta Uner (SPF)
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KPR § 17

Dagordning
Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen.

KPR § 18

Val av protokolljusterare
Agneta Linder (SPF) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KPR § 19

Presentation ny Biträdande Verksamhetschef Vård och Omsorg, Annika Törner
Annika Törner presenterar sig som ny Biträdande Verksamhetschef för Vård och Omsorg.
Tjänsten är nyinrättad from I september. Annika har lång och bred erfarenhet av hela
området Vård och Omsorg i Hjo Kommun och kommer biträda Socialchef Eva Ulfenborg.

KPR § 20

Information, översyn av verksamheten Vård och Omsorg inför budget 2020
Biträdande Verksamhetschef VoO, Annika Törner berättar om arbetet som pågår med en
översyn av verksamheten med anledning av det effektiviseringskrav på 1,5% som är lagd på
verksamheten inför budget 2020. Som helhet får Vård och Omsorg mer medel tilldelade inför
nästa år, dock behöver nya arbetssätt finnas för att hämta hem besparingskravet. Bland annat
ses boendeplatserna inom Särskilt boende över då det här finns mer platser tillgängliga än det
finns behov av. Vidare ses samordningsmöjligheter över mellan olika verksamheter så som
korttid och dagverksamheten på Sigghusberg.

KPR § 21

Information, Sommaren inom Vård och Omsorg samt löpande verksamhet,
Hemvården
Bitr. Verksamhetschef VoO Annika Törner redogjorde för hur sommarens bemanning av
verksamheten fungerat. Alla verksamheter har klarat att bemanna och de har varit duktiga
semestervikarier och låg sjukfrånvaro under sommaren. Dock har arbetsgivaren varit tvungen
att erbjuda extra betalning till vissa ordinarie anställda för att motivera en senarelagd
semester.
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Vidare berättar Annika om läget i Hemvården, som har en stor tillströmning av nya beslut.
Idag utför verksamheten ca 590 besök per dag mellan kl 07.00-21.30

KPR § 22

Verksamhetsutvecklare Klara de Boer redogjorde för inkomna Synpunkter inom Vård och
Omsorg Januari-Augusti samt gav exempel på hus dessa bemöts samt följs upp i verksamheten.
KPR § 23

Information, från BRÅ
Jarl Graf (SPF) redogör för informationen på de senaste BRÅ

KPR § 24

Information och Dialog kring kyld mat som alternativ i Hemvården.
Bitr Verksamhetschef VoO, Annika Törner berättade att på grund av mycket låg efterfrågan
kommer Hjo kommun upphöra att erbjuda den kylda maten som levererats från Tibro.
Ekonomichef Lennart Andersson redogjorde sedan för det uppdrag som åligger förvaltningen
att se över hela kedjan kring matdistribution i Hemvården. Ekonomichefen redovisade vad den
arbetsgrupp med deltagarna från Hemvården, Måltidsenheten samt Ekonomi kommit fram till
så långt. En redogörelse för de för- och nackdelar som finns med varm matdistribution samt
vilka alternativ som skulle kunna ersätta den så som tex kyld mat från eget kök alternativt att
kunna bussa brukarna till maten istället för tvärt om. Ämnet är komplext och Ekonomichefen
bjöd in KPR till en dialog kring de olika förslagen.

KPR § 25

Övriga frågor
Förslag att se över hur andra kommuner löst frågan kring behov av transporter då inget
taxibolag finns i stan. En artikel från I juli 2019 i Svd beskrev detta. Informationen lämnas
över till Volontärtorget av Ordförande.

En skrivelse har inkommit genom SPF där man påtalar var man inom Vård och Omsorg
man kan vända sig om man behöver komma i kontakt med personal efter att
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Kontaktcenter stängt för dagen. Hemvården har ett nummer man kan nå kvällstid, detta finns
på hemsidan.
Behovet har uppstått i samband med att medborgare funnit äldre personer i behov av hjälp på
stan som behövt hjälp att ta sig hem och eventuellt mer stöd och hjälp. Förvaltningen tar med
sig frågan om telefonnummer.
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