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KPR § 9 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-16 

Pensionärsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 

KPR § 10 

Val av protokolljusterare 

Lars-Göran Svensson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

KPR § 11 

Rödingen - presentation av seniorcoacher och satsningar framåt 

2 (5) 

T or Kempe, Enhetschef presenterar personalen/seniorcoacher på Rödingen -Susanne Ryden 

och Kitty Sörman samt de nya seniorcoacherna med ansvar för dagverksamheten Emelie 

Glaadh och Uenny Andersson frånvarande). Tor berättar vidare om öppningen av Träffpunkt 
Rödingen med Dagverksamhet, lunch och fika samt träningspass. Visar en vision om hur 

Rödingen skall utvecklas till en träffpunkt för alla med mer programpunkter både förmiddag 
och eftermiddag. 

KPR § 12 

Läkemedelsrobotar - erfarenheter av införandet. 

Hjo kommun prövar 2021 läkemedelsrobotar i ordinärt boende hos brukare som har ett 
passande behov samt önskar detta. En läkemedelsrobot har en mängd olika fördelar. Den 

säkerställer att läkemedel tas i rätt tid. Roboten uppmanar vårdtagaren att ta sina läkemedel 
vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling vid vissa kroniska sjukdomar. Tjänsten 
informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte tagits i tid. Ökad 

läkemedelssäkerhet - Vårdpersonal kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar 
endast ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga. Minskat behov av 

rutinmässiga läkemedelsrelaterade besök vilket gör att hembesöken kan inriktas på 
terapeutiska/sociala åtgärder. De brukare som testat roboten är nöjda och uppger tex ökad 
känsla av självständighet som positivt. Roboten medför ingen extra kostnad för brukaren och 
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Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen: Utvärdering av parkeringsavgifter 
sommaren 2021 

3 (5) 

Yerksamhetsutvecklare, Maria Berg återger syftet med att införa parkeringsavgift i särskilt 

attraktiva lägen vilket summeras till: att öka omsättningen på parkeringsplatserna och öka 

tillgängligheten för de som faktiskt behöver ta sig fram med bil. Samt hälso- och miljöskäl mm. 

Inför utvärderingen ställs följande frågor: Har syftet med införandet av parkeringsavgifter 

uppnåtts? Finns det behov av att förändra något i utformning av avgifterna? 

Hur har informationen kring avgifterna utformats och vilka åtgärder har gjorts för att 

förtydliga vart det finns alternativa parkeringsplatser. Här redogjordes sedan för Omsättning 

och tillgänglighet under sommaren, hur informationen sett ut till medborgare och de 

synpunkter som framförts från pensionärsföreningar - vilka överlämnas till kommunstyrelsen 

t illsammans med den fullständiga utvärderingen. 

KPR § 14 

Presentation av ny Demenssamordnare, samt information om uppdraget 

Gunilla Lundmark, Enhetschef Sigghusberg inleder och presenterar satsningen på 

Demenssamordnaren, vilket är en ny roll. Uppdraget innefattar allmänna råd, stöd och 

information avseende demenssjukdomar såväl enskilt som i grupp samt utbildningsinsatser och 

handledning till personal. Demenssamordnare är Elin Torstensson, undersköterska anställd på 

Sigghusberg sedan 2008. Arbetar idag halvtid och utbildar sig till Demensspecialiserad 

undersköterska på resterande tid. 

KPR § 15 

Information: Läget i verksamheten VoO 

Yerksamhetschefen för VoO Annika Törner berättar om covid-19 - inga fall i verksamheten 

och hög andel vaccinerad i samhället. Frågetecken för kommande tid är en eventuell 3e dos 

vaccin till vissa brukare. Personalen arbetar fortsatt med skyddsutrustning i patientnära arbete. 

Tungt att arbeta i men inga signaler ännu på att det kan avskaffas. Hemvårdens arbeta och 

uppdrag ökar stadigt. Som illustration berättas att i april utförde verksamheten 21 133 

enskilda insatser på en månad. I augusti utförde man 25 883 enskilda insatser på en månad. 

Ökningen betyder utmaningar för verksamheten, planering, tillgång på personal mm. 
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KPR § 16 

Rapport från BRÅ 

Ingen rapport. 

KPR § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-09-16 

Information: Fixartjänster, förutsättningar och innehåll i tjänsten. 

4 (5) 

Charlotte Warling, Verksamhetschef AoS berättar om de sk Fixartjänsterna. Detta är namnet 

på de servicetjänster som kommunen erbjuder för Hjobor 68 år och äldre. Syftet är att öka 

t ryggheten i hemmet och att förebygga fallolyckor, skador eller ohälsa. Tjänsterna regleras i 

Lag (2006:402) om kommunal befogenhet att tillhandahålla tjänster för äldre. De delas upp i 

inre och yttre fixartjänster. Uppdragen utförs av AME (2 anställda arbetshandledare samt 
inskrivna deltagare) . Fixatjänster endast en del av AME:s uppdrag och delar av året är det 

mycket tidskrävande. Idag finns ingen begränsning på omfattning i uppdragen och vi ser ett 
stigande antal seniorer och ökat tryck på uppdragen . Allt fler kommuner väljer att avskaffa 
yttre fixartjänster med hänvisning t ill konkurrenslagstiftningen. Vid felaktig utformning av 
tjänsten kan konkurrens med näringslivet uppstå då tjänsterna även erbjuds på den privata 
marknaden. Hjo kommun vill värna om Fixartjänsterna och kunna fortsätta erbjuda dem. Ser 

nu över formerna fö r tjänsten med omfattning, organisering och prissättning. 

KPR § 18 

Övriga frågor: 

Trygghetsvandringar - när planeras detta? 
Ordförande tar med frågan till BRÅ: 

Sjukresor - prissättning. 

Fråga angående prissättning på sjukresor vilket är samma om man reser inom kommunen som 
t ill närliggande kommun (inom VGR) Detta upplevs orimligt. Detta är en fråga för VGR och 
tas vidare till passande forum. 

Kameratillsyn nattetid - har vi detta i ordinärt boende? 

Hjo kommun har endast fjärrtillsyn med kamera nattetid på särskilda boenden. 

Matsvinn - hur arbetar vi med det på äldreboenden? 

ri-(;::f _~ 
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Våra säbo arbetar enligt ett koncept, "Resurssnålt äldreboende" vilket inkluderar arbete med 
matsvinn, engångsartiklar mm. Arbetet kommer att presenteras mer grundligt vid ett kommande 
KPR. 

Skrivelse 

Ordförande PRO lämnar in skrivelse angående remissgrupp. 

Juscerandes signatur Utdragsbescyrkande 


