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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 
 
PENSIONÄRSRÅDET 
 

 Utdragsbestyrkande  

 

Plats och tid  Fullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 
Beslutande   
Ledamöter Ordförande Lena Blomgren (S), Per Gunnar Lindahl (M), Kerstin Boije PRO, 

Gunilla Segerbäck Henriksson PRO, Christina Jansson PRO, Birgitta Lindh 
Breman SPF, Bertil Karlsson SPF, Lars Johansson SPF, Lars-Göran Caesar 
SPF, Barbro Nilsson SKPF, Mona Larsson SKPF, Arne Edvinsson RPG 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Jörgen Johansson PRO istället för Iréne Apelqvist PRO,   

Övriga närvarande 
 

 
Ersättare Maj Ader (KD), Ulla Sjöström PRO, Inger Pettersson PRO, Sixten Broberg 

PRO, Kerstin Andersson SPF, Karlolof Fernow SPF, Jan Harrysson SPF, 
Rosemary Wahlgren SKPF, Kerstin Nordenstam RPG 
 

Tjänstemän Lotta Hjoberg Sektorschef Social Välfärd § 6-7, Ann-Christin Olsson 
administratör 
 

Justering  
Justerande Christina Jansson 
Plats och tid Stadshuset 2020-10-20 

 
Paragrafer 6-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrifter  
Sekreterare  

 Ann-Christin Olsson 

Ordförande 
 

 Lena Blomgren 

Justerande 
 

 Christina Jansson 
 

2020-10-09 



Sida 2 (7) 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 
 
PENSIONÄRSRÅDET 2020-10-09 
 

Justering sign. 

 
Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. 
 
Organ Lidköpings kommunala pensionärsråd 
Sammanträdesdatum 2020-10-09 
Datum när anslaget sätts upp 2020-10-23 
Datum när anslaget tas ner 2020-11-14 
Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Stadshuset, Lidköping 
Underskrift  
 Ann-Christin Olsson 
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§ 6 
 
Nulägesbeskrivning 

SAMMANFATTNING 
Föredragande Lotta Hjoberg, Sektorschef Social Välfärd, informerar om  
- tiden som varit från mars 2020 rörande Covid-19 inom Social Välfärd.  
- upphävt besöksförbud på särskilt boende. 
- lediga lägenheter på särskilt boende, avveckling av Guldvingen och 
byggnationen av Villa Videbeck. 
- sammanslagningen av Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad till 
Social Välfärd. 
Bilaga Nulägesbeskrivning Social Välfärd 
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§ 7 
 
Frågor från pensionärsrådet 

SAMMANFATTNING 
Föredragande Lotta Hjoberg, Sektorschef Social Välfärd 
 
- Hur många av de som avlidit i Sverige av Covid-19 är äldre personer, 70+? 
Den 23/9 var 5195 personer över 70 år av de totalt avlidna 5806, nästan 90 
%. 
 
-Hur har vi det generellt i Lidköping med basala hygienföreskrifter/rutiner, är 
den digital och hur följs den upp? 
Social Välfärd deltar i den nationella punktprevalensmätningen för första 
gången v.40-41. Uppföljning av hygienrutiner enligt checklista finns också 
med i internkontrollen. 
 
- Hur många Geriatriker finns det i Lidköping? 
Geriatriker Ulla Andin arbetar över hela Skaraborg i NSVT demens och 
psykisk ohälsa. På avd 5 jobbar Iciar Hallgren och på Vilans VC i Skara 
jobbar Anna Karlsson som hemsjukvårds läkare.  
 
- Om man hade haft möjlighet på äldreboenden att ge syrgasbehandling så 
hade man kanske då kunnat rädda något ytterligare liv? 
Det är en läkare som ordinerar syrgas och bor man på särskilt boende och får 
syrgas ordinerat till sig utbildas personalen i att kunna ge det till brukaren. 
Bedömningen är att alla har fått adekvat vård. 
 
- Hur många som vårdas i hemvården i Lidköping har avlidit i Covid-19? 
Ingen. 
 
- Hur många som bor i särskilt boende i Lidköping har avlidit i Covid-19?  
17 brukare. 
 
- I hur många särskilda boende har man haft Covid-19 smitta i Lidköping?  
5  
 
- I hur många särskilda boende har man haft någon som avlidit av Covid-19 i 
Lidköping?  
3 
 
- De som har avlidit, har de avlidit på boendet eller har de förts till sjukhus? 
De flesta har avlidit på boendet. Några har varit på sjukhus. 
Oavsett sjukdom så upprättas alltid en medicinskvårdplan där man som 
brukare får tala om hur man vill att tiden fram till livets slut ska se ut. Detta 
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samtal hålls alltid med en läkare. Det viktigaste är att ingen ska ha ont, ångest 
eller vara ensam. Önskar brukaren sjukhusvård så får man det och även detta 
beslut fattas ihop med en läkare. 
 
- Hur har man försäkrats sig om att de som jobbar i hemvård eller på särskilt 
boende ej har varit smittbärare?  
Det går inte att försäkra sig till 100 procent. All omvårdnadspersonal har 
utbildning i hygienrutiner och har använt skyddsutrustning. 
 
- Har denna personal använt munskydd och/eller visir i arbetet?  
Ja, sedan maj månad. Social Välfärd har följt riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten och Smittskydd. 
Visiren som personalen använt i hemvården kastas mellan varje brukare. I 
särskilt boende har personalen använt samma visir när de gått mellan olika 
brukare förutsatt att det inte kommit stänk på det.  
Att bara ha munskydd är inte ett fullgott skydd. För det krävs att man 
använder visir. 
Skyddsutrustning har hela tiden funnits, men från och till har det varit en 
brist. Ingen personal har behövt arbeta utan skyddsutrustning. Social Välfärd 
har en inköpsansvarig och en personal som fördelar ut skyddsutrustningen till 
alla enheter. 
 
- Hur många anställda har smittats av Covid-19? 
Har ingen siffra på det, men ca 1200 av personalen har testat sig för Covid-
19. 
 
- Stämmer det att alla läkare inte varit på plats och träffat brukare som varit 
sjuka utan haft telefonkontakt med personalen?  
Det kan säkert stämma. Detta görs om läkaren känner brukaren sedan 
tidigare. 
 
- PRO Lidköping menar att kommunen bör medge hyresnedsättning fr.o.m. 
12 mars innevarande år till årets slut då ingen som helst verksamhet kunnat 
bedrivas i våra lokaler. Verksamhet i avsevärt mycket mindre utsträckning än 
normalt kan fr.o.m. 1 oktober bedrivas i Sockerbruket, Sockerbruksgatan 1. 
Med tanke på pensionärsorganisationernas stora värde för seniorers fysiska 
och psykiska hälsa bör Lidköpings kommun visa stor generositet därvidlag, 
anser KPR Lidköping/Vinninga 
Lotta Hjoberg kan inte svara på detta utan ber PRO att vända sig till 
hyresvärden. 
 
- Lotta Hjoberg informerar att all personal inom Social Välfärd har erbjudits 
vaccin mot säsongsinfluensan. 
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§ 8 
 
Tidplaner för Pensionärsrådets och dess arbetsutskotts 
sammanträden 2021 

SAMMANFATTNING 
Förslag på tidplaner för Pensionärsrådets och för Pensionärsrådets 
arbetsutskotts sammanträden 2021 har skickats ut till samtliga 
mötesdeltagare.  

BESLUT 
Lidköpings Pensionärsråd fastställer tidplanen enligt utarbetat förslag för 
Pensionärsrådets sammanträden 2021: 
 
Onsdagen den 17 mars kl. 13.30   
Onsdagen den 5 maj kl. 13.30 
Onsdagen den 15 september kl. 13.30  
Onsdagen den 17 november kl. 13.30 
 
Lidköpings Pensionärsråd fastställer tidplanen enligt utarbetat förslag för 
Pensionärsrådets arbetsutskotts sammanträden 2021: 
 
Måndagen den 18 januari kl. 10.00 
Måndagen den 15 februari kl. 10.00 
Måndagen den 22 mars   kl. 10.00 
Måndagen den 19 april kl. 10.00 
Måndagen den 17 maj kl. 10.00 
Måndagen den 16 augusti  kl. 10.00 
Måndagen den 20 
september 

kl. 10.00 

Måndagen den 25 oktober kl. 10.00 
Måndagen den 29 
november 

kl. 10.00 
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§ 9 
 
Övrigt 
- Varför är det så många tomma lägenheter i särskilt boende just nu? Är de 
tomma lägenheterna vid Solhaga medräknade? 
Det finns många föklaringar till det. Guldvingen håller på att avvecklas, 
ombyggnation på Östhaga, lågt söktryck till lägenheterna på landet just nu 
gäller också hemvården överlag.  
De tomma lägenheterna vid Solhaga är inte medräknade. 
 
- Är det billigare att ha hemvård än att bo på särskilt boende och kan man inte 
då omfördela pengar mellan dessa områden om det skulle behövas? 
Ja det stämmer att det är billigare. Viss omfördelning av pengar går att göra. 
Just nu är kostnaderna i balans i hemvården. 
  
- Vad gör personalen nu som brukar arbeta på mötesplatserna? 
De arbetar som omvårdnadspersonal. 
 
- Går det att minska antal olika personer som kommer till en brukare från 
nattpatrullen? I detta specifika fall är det ca 30 olika personer. 
Det låter som väldigt många. Det är 6 patruller som arbetar varje natt och de 
bemannar från kl. 21.00-06.00. Före och efter denna tid är det 
hemvårdspersonalen från respektive område som arbetar.  
Är man intresserad av att se statistik på hur Lidköping ligger till i jämföresle 
med landet när det gäller antal personer i genomsnitt som kommer hem till 
brukarna kan man gå till www.kolada.se 
 
- När börjar man vaccinera mot säsongsinfluensan? 
3 november. 
 
- Gunilla Segerbäck Henriksson från PRO informerar att de kommer att ha en 
friluftsdag i stadsparken den 21 oktober kl. 14.00. Alla är välkomna. 
Hon informerar också om stora förändringar vid Rotundan bla har en 
plantering tagits bort och hon undrar om inte fler vill engagera sig i att 
protestera mot detta. 
 
- Lars Johansson, SPF, informerar om det nya tariffsystemet gällande resor 
med Västtrafik som gör resor för pensionärer väldigt förmånligt. 
 
- Christina Jansson, PRO, informerar att Gunilla Segerbäck Henriksson 
kommer att ersätta henne i pensionärsrådets arbetsutskott från 2021. 
 
- Lena Blomgren informerar att mötet med kommunala pensionärsrådet den 
25 november ställs in. 
 

http://www.kolada.se/
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