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Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2021-04-15
§§1-9
Plats och tid
Digitalt möte via Teams kl 15:00 – 17:00

Ledamöter
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan
Lisbeth Svanström, PRO Södra
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan
Alena Novak SPF Seniorerna Trollhättan
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan
Britta Karlsson , RPG Pingstkyrkan

Övriga närvarande
Jane Johansson, Omsorgsförvaltningen
Marie Uls, Omsorgsförvaltningen
Moa Grandin, Omsorgsförvaltningen
Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen, del av mötet
Jonas Boström, Omsorgsförvaltningen, del av mötet
Maria Ljungberg, Omsorgsförvaltningen
Peter Göthblad, Kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare

Vid anteckningarna
………………………………….
Peter Göthblad, sekreterare

Justeras
2021-04-29

………………………………….
Ordförande, Sven-Åke Möll

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Kjell Gunnarsson
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KPR § 1 Mötets öppnande
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KPR § 2 Val av justeringsperson
Kjell Gunnarsson väljs att justera protokollet.

KPR § 3 Föregående mötes protokoll
Ordförande rapporterade att den beskrivna skrivelsen till Västtrafik skickats enligt
beslut –och med den kommentaren läggs protokollet till handlingarna.

KPR § 4 Genomgång av resultatet i Brukarundersökningen år 2020.
Jonas Boström, utvecklingsledare på Omsorgsförvaltningen redovisade med en
Powerpointpresentation svaren i Brukarundersökningen, som Socialstyrelsen varje år
genomför. Svaren har tidigare skickats ut till rådets medlemmar (januari 2021). De som
har svarat på enkäten gjorde detta under våren 2020 och svaren har sammanställts under
hösten 2020

KPR § 5 Omsorgsnämndens och stadens bokslut 2020 och en liten
blick framåt.
Christina Christiansson redogjorde med hjälp av en Powerpointpresentation utfallet i
bokslutet för år 2020. Omsorgsnämnden gjorde närmast ett nollresultat vilket är en klar
förbättring från 2019 då man gick 37Mkr back. Tilläggsanslag med 22 Mkr har tillförts. De
direkta kostnaderna för Covid-19 beräknas uppgå till c:a 15,6 Mkr varav 12, Mkr täcks med
ett extra Statsbidrag. Ekonomin framåt ser något bättre ut. Det finns och har funnits
lediga platser inom särskilt boende under hela 2020. En av orsakerna är det stora antalet
avlidna i Covid-19 under våren 2020. Antalet färdtjänstresor har kraftigt minskat som en
direkt följd av Pandemin. Ett delårsbokslut kommer att upprättas under maj månad. Se
även bifogad PP

KPR § 6 Utredning – behov av vård- och omsorgsboende inför årlig
revision av lokalförsörjningsplan
Maria Ljungberg, Marie Uls och Moa Grandin redogjorde för uppdraget med en fördjupad
analys som komplement till lokalförsörjningsplan 2022-2026 med bäring på tiden fram till
år 2030. Man har jobbat med Nulägesbild/Förutsättningar/ Förslag och Prioriteringar.
Den demografiska utvecklingen förväntas innebära en befolkningsökning i alla de äldre
åldersgrupperna med ett större behov hos målgruppen. De största grupperna med behov
av vård- och omsorgsboende finns inom grupperna demens, Stroke och psykisk ohälsa.
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Idag finns 12 boenden med sammanlagt 431 platser fördelade på 261 demensplatser och
170 somatiska. Fram till år 2030 beräknas behovet ligga på totalt c:a 500 platser.
Ökningen ligger främst inom Demens. Det är önskvärt med en ökad geografisk spridning.
Om man ska utveckla och utöka befintliga så handlar det främst om Humlevägarna 125 pl,
Kastanjebacken 45 pl Nordängen 36 pl och Landbogården 10 pl – varje sådan eventuell
förändring kräver sin egen förstudie. Om man ska bygga nytt så finns alternativ på Vårvik,
Antilopen (där en förstudie gällande 72 pl och 8 avdelningars förskola presenterats i
Kommunstyrelsen maj 2020 men där man ännu inte gått vidare till lokalplanering. När
utredningen ska presenteras för Omsorgsnämnden kommer prioriteringsordningen att
vara Bygga nytt på Vårvik samt renovera Humlevägarna. Från tjänstepersonssidan har
man varit tydlig med att Landbogårdens 10 platser varken fyller måttet kvalitetsmässigt
eller ekonomiskt. Läs mer i utredningen som bifogas protokollet och synpunkter kan
lämnas till sekreterare Peter Göthblad senast 29 april för vidare befordran till Jane
Johansson.

KPR § 7 Rapport inför införandet av kyld mat i hemtjänsten och nytt
produktionskök.
Med syfte att säkerställa matens kvalitét för de brukare som får mat via hemtjänsten, är
förändringar på gång. Man kommer att ha ett tiotal olika rätter som man kan välja bland
och som levereras en gång per vecka för att sedan värmas i den egna mikron. Detta ger
mer variation och valmöjlighet. Tanken är att kostenheten på Serviceförvaltningen ska
producera maträtterna men ännu saknas det specialkök som krävs för detta. I ett första
steg kommer därför maten att upphandlas och man räknar med att komma igång med det
nya systemet direkt efter sommaren 2021. I samband med genomförandet önskas
medverkan fån KPR i form av Matpatrullen och Barbro Åkerblad kontaktar sekreteraren,
Peter Göthblad så att den kan samlas inför uppdraget. Jonas Boström är den som
kommer att hålla i upphandlingen från Omsorgsförvaltningens sida. Ordförande har för
avsikt att inbjuda någon från Serviceförvaltningen till KPR:s nästa möte någon gång under
maj månad – för att berätta om planerna på det nya produktionsköket.

KPR § 8 Övriga frågor
Ingbritt Andersson hade en synpunkt kring On-line handel på Jätten, Det saknas
prisuppgift på respektive vara idag, varan benämns men inte priset. Jane svarar att man
tyvärr är medveten om detta och att det tidigare påtalats – men att Jätten kommer att
kontaktas med ett nytt påpekande. Kjell Gunnarsson påtalar i sammanhanget att man vid
sådan On-line handling heller inte får de utannonserade extrapriserna på beställda varor.
Detta kommer Jane att undersöka med sin personal och i så fall även påpeka för
handlaren.
Alena Novak menar att det i samband med Pandemin framkommit stora brister i den
medicinska kompetensen, redan 2012 fick kommunerna statsbidrag för läkare, och
Moderaterna motionerade då om att anställa läkare riktade mot äldreomsorgen, direkt i
kommunerna – det visade sig inte vara möjligt ur laglig synpunkt, men detta har kanske
ändrats? Alena föreslår att KPR jobbar för att höja den medicinska kompetensen inom
kommunen med kommunalt anställd geriatriker. Jane svarar att det är sant att den
medicinska kompetensen behöver höjas men då vårdtagarna är listade på olika
vårdcentraler utifrån det fria vårdvalet – så har de en vårdansvarig läkare där, ungefär
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25% av Hälso- och sjukvårdslagens arbete sker av sjuksköterskor inom den kommunala
organisationen, i nära samarbete med läkarkompetens och att man eftersträvar ännu
bättre samverkan med de sju vårdcentralerna som finns i kommunen. Ett avtal kring ”Nära
vård” i äldres hälsa ska sjösättas, främst inom psykiatrisk och palliativ vård. Det är fn ingen
brist på sjuksköterskor i den kommunala organisationen, enligt Jane.
Jane Johansson om Pandemiläget – efter ett år i kris är förvaltningen sedan tre veckor
tillbaka, åter i normalläge. Tack vare vaccineringarna så finns inga smittade i Särskilda
boenden, och bara enstaka fall inom hemtjänst och bland förvaltningens personal. Alla
måste fortsätta att vara på tå, men man har börjat kunna andas ut något.

KPR § 9 Mötets avslutande
Sven-Åke Möll tackade för engagemanget och avslutade mötet och ett nytt digitalt
möte kommer att sammankallas under maj månad
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