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Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2020-08-28  
§ 11-16 
 

Plats och tid 
Stadshuset, kl 14:15-15:30 
 

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

Övriga närvarande 
Katarina Nyman, sekreterare 

Jane Johansson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Sekreterare, Katarina Nyman 
 

Justeras 
2020-09-09 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Sven-Åke Möll  Justerande, Ingemar Apelstig  
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KPR § 11 Mötets öppnande 
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna till detta extrainsatta möte och öppnar mötet. 
 

KPR § 12 Val av justeringsperson 
Ingemar Apelstig vals att justera protokollet.  

 

KPR § 13 Dagens möte 
På grund av Covid-19 deltar Patricia Valeria-Labrana, Bedros Cicek, Kjell Gunnarsson och 
Ing-Britt Andersson via Skype. Mötet är extrainsatt med anledning av 
Omsorgsförvaltningens handlingsplan för att uppnå ekonomi och verksamhet i balans.  
 

KPR § 14 Omsorgsförvaltningens handlingsplan 
Jane Johansson som är förvaltningschef på Omsorgsförvaltningen berättar om den 
handlingsplan som förvaltningen tagit fram, med anledning av att omsorgsnämnden den 
21 augusti beslutat om att minska antalet Vård- och omsorgsboende (VoB).  
 
Jane börjar med att förklara varför man behöver göra de aktuella förändringarna. 
Åtgärderna behöver göras eftersom det råder ekonomisk obalans, vilket är skillnad från 
andra spar- eller effektivitetskrav. Verksamheterna behöver förändras eftersom gruppen 
personer över 80 år kommer att öka med 5 % inom tio år, medan gruppen i arbetsför ålder 
endast kommer öka med 5 %.  
 
I vissa utav stadens VoB finns brister i de fysiska utrymmena samt arbetsmiljöbrister i 
lokalerna. I staden finns idag 440 Vob-platser och enligt förslaget ska dessa minska till 
420 platser. Förvaltningen följer uthyrningsgraden veckovis och kan på så sätt se att 
mellan 20-30 platser står outhyrda varje vecka. Detta är inte resurseffektivt då 
boendeplatserna kostar även när de står tomma. Det skulle frigöra ekonomiska resurser 
som kan satsas på till exempel personalens kompetenspåfyllnad eftersom det måste ske 
kontinuerligt.  
 
Förvaltningen använder nationella jämförelsemått på sidan Kolada, som samlar 
information om kommunala verksamheter, för att mäta värdet på verksamheten. Där ser 
man att Trollhättan ligger lägre än riket och snittet när det gäller kvalitet, men även att 
kostnaderna för verksamheterna är högre jämfört med andra. Detta vill förvaltningen 
ändra på. Målet är att burkarnöjdheten ska öka och att medarbetarna ska uppleva bättre 
förutsättningar på arbetsplatsen.  
 
Jane går igenom varje förslag som finns i handlingsplanen (se bilaga). Rådet får också en 
förklaring kring hur större Vob-enheter kostar mindre i drift än små enheter. Därmed 
kommer först och främst de små enheterna att avvecklas. Jane förklarar också att det 
finns en flexibilitet i systemet som gör att det inte kommer vara några problem att 
tillgodose kravet på att få boendeplats senast 3 månader efter man ansökt.  
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Berörs personal har fått informationen innan förslaget presenterades i nämnden. Målet är 
att inte behöva göra några uppsägningar. Det kommer att skapas en omställningsenhet 
som ska planera personalresurserna. Dialog kommer att ske med berörda brukare så att 
en eventuell flytt blir så bra som möjligt.  
 
Rådets ledamöter tackar för informationen och ställer frågor. Även om till exempel 
Landbogården är ett bra boende finns förståelse för behovet av att skapa större enheter. 
Flera ledamöter nämnder också att lokalerna på Humlevägen 98 är i dåliga och att VoB på 
Lantmannavägen 100 inte är optimalt utformat.   
 

KPR § 15 Höstens möten 
Ordförande ställer frågan hur vi kan genomföra möten under hösten. 
Rådsrepresentanterna tycker att så länge lokalen är stor nog är det bäst att ha fysiska 
möten. Till kommande möten bokas sessionssalen i stadshuset.  
 
 

KPR § 16 Mötets avslutande 
Sven-Åke Möll avslutade mötet. 


	Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2020-08-28  § 11-16
	Plats och tid
	Ledamöter
	Övriga närvarande

	Vid anteckningarna
	Justeras
	KPR § 11 Mötets öppnande
	KPR § 12 Val av justeringsperson
	KPR § 13 Dagens möte
	KPR § 14 Omsorgsförvaltningens handlingsplan
	KPR § 15 Höstens möten
	KPR § 16 Mötets avslutande


