
 

 Pensionärsrådet 
 

 MINNESANTECKNINGAR  

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Mötesdatum 2021-05-21  

 

     

 

 

 

Plats och tid: Teams och Luna/Nova kl. 9.30- 11.00 

 

Närvarande:       

Jan Hanna, ordförande SN    Rikard Strömqvist, vård- och omsorgschef 

Maria Maric, KS        

Anna-Karin Johansson, KS 

Berit Eriksson, PRO           

Margareta Borg, PRO 

Bengt Fernström, PRO    

Bengt Edman, SPF 

Inger Jalmelin, SPF 

Ann-Marie Johansson, SKPF 

Förhinder:  

Mikael Faleke, SN 

Lena Nydén, PRO 

Ann-Katrin Björklund, PRO 

Jan Lindberg, SPF  

Maj Carlsson, SPF 

Sven Andersson, SPF 

Åke Mårdh, SKPF 

 

Nuläge Covid-19 
Det har nu gått exakt ett år sedan vi fick smitta i våra verksamheter inom vård- och omsorg. Året har 

varit intensivt och utmanande. Frånvaron har varit hög under pandemin och mycket påfrestande för 
samtliga som arbetar. Nuläge i Tibro; sedan januari i år har antalet smittade det minskat stadigt. Vi har 
haft ett par fall med smitta inom hemvården men inte inom säbo sedan januari i år samt att enbart 
några få sjuk personal.  

De senaste veckorna har det varit en förbättring inom samtliga verksamheter vad det gäller 
sjukfrånvaro. Glädjande är att frånvaron från dag 14 minskar och förhoppningsvis kommer en tid för 
återhämtning nu. Det har funnits ett covidteam bestående av ca 10 personal som har utfört vård- och 
omsorg av covidsjuka personer. Därmed har vi kunnat begränsa antalet personal som har arbetat med 
sjuka personer, detta har varit fantastiskt bra. Detta team avslutas 31/5.  

Vaccinering av personal har utförts av Företagshälsovården Avonova och det har fungerat väl, trots 
den omfattande logistiken kring detta. Medarbetare inom förvaltningen har inplanerade stödsamtal av 
Avonova som inleds i slutet av maj och som slutförs i oktober. Viktigt att man får prata och säga hur 
man upplevt denna pandemi och hur det har påverkat.  
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Den oberoende granskningen av kommunens pandemiarbete som har genomförts av konsultföretaget 
Mindgear är klar. Denna presenteras under v. 21 i olika medier. 
 

Vaccinationer av personer 50 år och uppåt har slagit väl ut. Dock är det fortsatta restriktionerna som 
gäller, inga förändringar ännu. All skyddsutrustning ska fortsätta att användas. Även när det gäller 
besök på säbo så finns vissa restriktioner och det innebär bl.a. att man ska föranmäla sitt besök en 
timme innan.  

Jan Hanna framför att man inte kommer att släppa restriktionerna förrän smittspridningen är under 

fem st inom kommunen. Man blir inte lika sjuk om man blir smittad efter dos två, men man kan ändå 
bli smittad och kanske även smitta andra. Mutationerna som finns smittar ännu värre än det 
ursprungliga viruset och därav vidhålls restriktionerna tills man ser att man kommit ner i nivå. Tibro 
följer regionens riktlinjer eftersom det är de som har expertisen. Bengt Fernström tycker det blir 
dubbla budskap, vad gäller och vad gäller inte längre? Enligt nya riktlinjer ska man kunna träffas i 
större sammanhang. Jan Hanna säger att vi ska fortsätta följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi följer det som beslutas, Tibro tar inga andra beslut.  

Anna-Karin med flera framför en hälsning att man tycker att den vård och omsorgs som har bedrivits 
under pandemin i våra verksamheter har känts trygg och bra, ett tack riktas till alla medarbetare.   

 

Ny hemvårdsorganisation samt serviceenhet  

Hemvården har, som tidigare informerats om, nu genomfört sin omorganisation från 1/3. 
Förändringen innebär att hemvården nu består av fyra områden till skillnad mot två större. Den 
nyupprättade serviceenheten startade också 1/3 vars uppgift är att utföra vissa serviceinsatser såsom 
matinköp, klädvård och städning. Förändringen är ett pågående arbete och allt är inte klart, men 
hittills upplevs den nya organisationen som fungerande och bra för både personal och brukare. En 
bättre kontinuitet har skapats i och med att personalgruppen har blivit mindre och därmed uttrycker 
en del brukare en större trygghet. Bengt Fernström tycker att detta låter bra och att det är en modell 
som kan fungera mycket bra i mindre kommuner. Vi har goda förutsättningar att lyckas med detta.  

Socialnämnden har tagit beslut om att införa nyckelfri hemtjänst. På det viset behöver personal inte 
åka till hemvårdslokalen för att hämta nycklar vid larm. Man sparar både tid och miljön. Parallellt med 
detta upphandlas nya trygghetslarm, då avtalet löper ut. I nuläget har Tibro kommun Tunstall som 
larmleverantör. Den leverantören vi kommer att få ska vara kompatibel med systemet för nyckelfri 

hemtjänst.  
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Solsidan och demensdagverksamhet  
Solsidan som är den öppna träffpunkten för pensionärer har öppnat i början av maj, med restriktioner. 
Besökare får boka när vill komma, så att maxantal inte överskrids. Det som efterfrågas mest är att 
träffas för den sociala samvaron samt aktiviteter med rörelse.   

Demensdagverksamheterna Björken och Smultronstället har nu slagits ihop till en sedan slutet av april. 
Detta för att möjliggöra att ha öppet för en prioriterad grupp personer vars närstående tex har behov 
av avlastning eller att hemsituationen är svår. Eftersom verksamheten inte kan hålla öppet som vanligt 
utifrån pandemin kan vi välkomna max fem besökare/dag. Smultronstället har öppet fyra dagar/v och 
det är två personal som arbetar där.  

Under den tid som dagverksamheterna har varit stängda helt så har dagverksamheten flyttat hem till 
hemmet, en omvänd dagverksamhet. Det har varit väldigt lyckosamt och bra i flera fall och så pass bra 
att vi ska försöka fortsätta med det även när dagverksamheterna är öppna som vanligt igen. Det kan 
handla om personer med demenssjukdom som av olika skäl inte vill lämna hemmet men som ändå har 
ett stort behov av kontakt med andra och samvaro.  

 

Budget och ekonomi  

Socialnämnden visar på ett underskott på 10,6 miljoner. 4,3 miljoner kan härledas till pandemin och vi 
kommer troligen inte få något av staten utan det blir en kostnad som faller på kommunen. Vård- och 
omsorgs prognos ser ut att bli ett stort underskott mycket beroende på pandemin.  

 

Personal i covidteamet har varit i tjänst och gått utöver vanlig grundbemanning, detta för att de snabbt 
ska kunna arbeta med covidsjuka när det uppstått och för att kunna motverka en smittspridning.  
Det har varit kostsamt men nödvändigt. Inköp av skyddsutrustning som också är nödvändigt kostar 
mer än vad som finns budget till. Återsökning av medel har gjorts och man har fått tillbaka medel för 
en del kostnader, men inte för allt.  

Nu när vi haft denna utmaning med pandemin har arbete med effektivisering eller besparingar inte 
kunnat genomföras. En stor omorganisation som hemvården har gjort kostar mycket, men det måste 
det få göra då dessa förändringar måste göras. Även utökade kostnader som leder till underskott är 
Heltidsresan, rätten till heltid som genomförts på några enheter under 2020.  

Bengt Edman frågar var de statliga medlen på 6,5 miljoner tog vägen. Rikard informerar att de är 

inräknade i prognosen. 2020 gjordes ett litet överskott men 2021 ser sämre ut.  

Bengt Fernström tar upp att de statliga medlen ska gå till extrakostnader för covid och inte till 
hemvården med anledning av omorganisation. Hur har dessa medel använts och kan en redogörelse 
för detta visas undrar Bengt? Jan och Rikard tydliggör att de statliga medlen som man får retroaktivt 
enbart har gått till extrakostnader för covid. Att vård- omsorg har övriga uppdrag och utmaningar 
utöver covid gör att vi går med ett stort underskott.  
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Information PRO/SPF/SKPF 

SPF: Bengt berättar att inom SPF uppleves behovet av kontakt med andra som mycket stort. SPF 
anordnar olika promenadgrupper, boule, fikakvällar, Gökotta och andra aktiviteter anordnas under 
säkra former. Behovet är stort och SPF försöker anordna det de kan för att förbättra läget. Mycket 
annat har legat på sparlåga inom SPF med anledning av pandemin. Jan Hanna frågar hur SPF gjort med 
årsmöte, Bengt förklarar att ett postumt möte är genomfört med styrelseledamöter.  

PRO: Berit informerar att årsmötet har skjutits upp till i höst. De har dispens fram till sista oktober och 
det planeras att då kunna genomföras fysiskt. PRO genomför lite fikaträffar på VillAnn´s, det finns en 

cykelgrupp som cyklar tillsammans en gång/v. Hitta ut/Check Points har några också testat vilket har 
varit mycket uppskattat. Bengt Fernström kompletterar att det ska genomföras ett distriktsmästerskap 
i boule inom kort.  

SKPF: har inte haft några möten under denna tid och inga aktiviteter för medlemmarna.  

 

Övrigt 

Till nästa möte bjuds Marina Timm in som är folkhälsostrateg för att prata om suicidprevention och hur 
vi kan samarbeta i Tibro kring detta.  

Jan Hanna frågar hur detta digitala möte upplevdes och om det är något vi kan fortsätta med om 
restriktionerna kvarstår? Upplevelsen är att vi kan fortsätta digitalt tills vi kan träffas fysiskt. Och de 
som inte vill eller kan delta digitalt via Teams kan träffas i en bokad lokal med Sandra.  

Jan Hanna berättar att det finns en parlamentarisk grupp i kommunen, var ett av uppdragen är att se 
över alla råd som finns. Finns ett antal olika råd och KPR är ett sådant som fungerar mycket bra. Syfte 
och mål ses över och vilka råd som ska finnas.  

Önskemål om parkbänkar i Hörnebo förs fram från SKPF. Nu när fler är ute och promenerar så finns det 
behov av fler parkbänkar att sätta sig på för att vila en stund. Det finns inte tillräckligt många i 
Hörnebo. Jan tar med sig frågan.  

 

Tack för allas deltagande och var rädda om er.  
 

Sandra Eggen 

Sekreterare 


