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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2019-06-10  
§ 23-27 
 

Plats och tid 
Stadshuset, kl 08.30-09.30 
 

Ledamöter 
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen 
Patricia Valeria-Labrana (s), Kommunstyrelsen  
Bedros Cicek (kd) Kommunstyrelsen 
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan  
Siv Kriewitz , PRO Södra 
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne 
Berth Johansson, SPF Seniorerna Flundre 
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan 
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan 
Wera Larsson, SKPF avd 13 
 

Övriga närvarande 
Lena Hult, ON 
Lena Johansson, OF 
Gigi Cederholm, sekreterare 
 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Sekreterare, Gigi Cederholm 
 

Justeras 
2019-06-25 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Sven-Åke Möll  Justerande, Ing-Britt Andersson  
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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

KPR § 23 Mötets öppnande 
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 

KPR § 24 Val av justeringsman 
Ing-Britt Andersson vals att justera protokollet. 
 
 

KPR § 25 Budgetanpassning Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsnämnden har högre kostnader än vad budgeten medger. För att komma till rätta 
med underskottet har omsorgsnämnden beslutat uppdra åt omsorgsförvaltningen att 
komma med förslag på budgetanpassningar och resurseffektivisering i befintlig 
boendestruktur. Lena Johansson redovisar de sparförslag som omsorgsförvaltningen 
lämnar till omsorgsnämnden den 12 juni, samt konsekvensbeskrivningar och 
genomförandeplaner, bilaga 1. Föreslagen resurseffektivisering i befintlig boendestruktur 
uppgår till 20,4 mnkr och övriga besparingsförslag uppgår till 3,0 mnkr. 

Stadsbidragen har minskat och kostnaderna stiger i hemtjänsten, trots att antalet timmar 
man levererar minskar, klargör Lena Hult. Utredningen är ett led i att effektivisera 
boendena, samtidigt som det är viktigt att sätta brukarnas behov i centrum då man ser 
över personalens schemaläggningar och fördelar rätten till heltid över hela dygnet.  

Kommunala pensionärsrådet framför en oro över att antalet korttidsplatser framöver inte 
räcker till. 

Lena Hult lovar att vara behjälplig med protokollet från omsorgsnämndens möte den 12 
juni. 

 

KPR § 26 Nästa Möte 
12 september, Sjuntorpsrummet, Stadshuset. 

 

KPR § 27 Mötets avslutande 
Sven-Åke Möll avslutade mötet. 





Förslag till budgetanpassningar Anpassning i 

mnkr

Korttidsboendet Regnbågen – uppsägning av avtal om köp av 

platser

1,4

Landbogården – avveckling av servicelägenheter och vård- och 

omsorgsboendet

5,1

Korttids omsorg för funktionsnedsatta – samlokalisering av enheter -0,1

Slottsön – avveckling av vård- och omsorgsboende för yngre 

dementa

3,0

Kastanjebacken – avveckling av vård- och omsorgsboendet 8,4

Fyra mindre boenden omsorg för funktionsnedsatta –

samlokalisering av boendena

2,6

Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet Genomförs inte

Summa budgetanpassningar 20,4



• Korttidsboendet Regnbågen 1,4 mnkr
• Fler vårdas på vårt eget korttidsboende och växelboende

• Kön korttidsboendet blir längre

• Risk för ökat antal betaldagar 

• Risk för ökat behov av palliativ vård i hemtjänsten och hemsjukvård  



• Servicehus och Vo-boende på Landbogården  5,1 mnkr
•

•

•

•

•

•

•

•

•



•
•

•

•

•

•

•



• Vård- och omsorgsboendet Slottsön 3,0 mnkr
•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Vård- och omsorgsboende Kastanjebacken 8,4 mnkr
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• Samlokalisering av fyra mindre boenden OFF 2,6 mnkr
•

•

•

•



• Psykiatriboende Källebacksgatan – avveckling av boendet
• Pga omsorgsbehovet ökar kostnaderna för de boende vid nedläggning

• Förslaget är att inte genomföra åtgärden







Besparingsförslag Besparing i 

mnkr

Arbetspass på natten – minska från 10 till 9 timmar 3,0

Minska antalet sjukskötersketjänster 2,0

Kameror på natten minska nattpersonal Ej beräknad

Daglig verksamhet – ändra start och stopptider för mer 

effektiv nyttjande av personal och kostnader för resor

Ej beräknad

Minskad kostnad för administration 3,0



• Minska nattarbetspass från 10 till 9 timmar 3,0 mnkr
•

•

•

•

•

•



• Minska antalet sjukskötersketjänster 2,0 mnkr

•

•

•

•

•

•

•

•



• Kameror på natten för att minska nattpersonal
•

•

•



• Daglig verksamhet OFF – ändra start och stopptider för mer 
effektiv nyttjande av personal och kostnader för resor
•

•

•

•

•



• Minskad kostnad för administration
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•



Ändra längden på arbetspass på natten

Minska antalet sjukskötersketjänster

Utreda kameror på natten (utredning)

Ändra tider daglig verksamhet (utredning)

Minska administration*

jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan

2019 2020 2021

*Klart i okt 2019 förutom områdesassistent som är klart mellan feb-okt 2020
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