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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 
 
PENSIONÄRSRÅDET 
 

 Utdragsbestyrkande  

 

Plats och tid  Lidbeckska rummet kl. 13.30-16.00 
Beslutande   
Ledamöter Ordförande Lena Blomgren (S), Iréne Apelqvist PRO, Kerstin Boije PRO, 

Birgitta Lindh Breman SPF, Bertil Karlsson SPF, Lars Johansson SPF, 
Barbro Nilsson SKPF, Mona Larsson SKPF, Arne Edvinsson RPG 
 

Tjänstgörande ersättare Maj Ader (KD) istället för Per Gunnar Lindahl (M), Inger Pettersson PRO 
istället för Ann-Marie Lundell PRO, Sixten Broberg PRO istället för 
Christina Jansson PRO, Jan Harrysson SPF istället för Lars-Göran Caesar 
SPF 

Övriga närvarande 
 

 
Ersättare Jörgen Johansson PRO, Katarina Hjalmarsson SKPF, Rosemary Wahlgren 

SKPF, Kerstin Nordenstam RPG 
 

Tjänstemän Annmari Axelsson Jonsson områdeschef och Birgitta Engström Wallander 
MAS § 1, Lisa Maria Bergsten enhetschef § 2, Mia Lindström 
personalkonsult § 3, Ingela Hellberg områdeschef, Ann-Christin Olsson 
administratör 
 

Justering  
Justerande Iréne Apelqvist 
Plats och tid Stadshuset 2020-03-25 

 
Paragrafer 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrifter  
Sekreterare  

 Ann-Christin Olsson 

Ordförande 
 

 Lena Blomgren 

Justerande 
 

 Iréne Apelqvist 
 

2020-03-11 
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ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor. 
 
Organ Lidköpings kommunala pensionärsråd 
Sammanträdesdatum 2020-03-11 
Datum när anslaget sätts upp 2020-03-25 
Datum när anslaget tas ner 2020-04-16 
Förvaringsplats för protokollet Vård & Omsorg, Stadshuset, Lidköping 
Underskrift  
 Ann-Christin Olsson 
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§ 1 
 
Ändring i ärendelistan 

SAMMANFATTNING 
Birgitta Engström Wallander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, börjar med 
att informera om Corona viruset, covid-19. Information finns att söka på 
kommunens hemsida, www.lidkoping.se. Från och med i dag 11 mars 
kommer det att sättas upp anslag att vi inte tar emot besök på våra 
äldreboenden eller andra ställen där vi har personer i riskgrupper, om besökaren 
har luftvägssymtom.  
Fråga ställs vad kommunen gör om smittan sprider sig bland invånarna i 
kommunen? Birgitta svarar att kommunen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och att ställning tas beroende på hur det hela utvecklar sig. 
 
Fråga ställs om personalen inom äldreomsorgen kommer att räcka till? Birgitta 
svarar att just nu håller alla förvaltningar på att inventera personalstatusen för att 
se vilka som måste vara på plats och vilka som kan utföra andra arbetsuppgifter. 
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§ 2 
 
Information om Trygg hemgång och Närsjukvården 

SAMMANFATTNING 
Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef, och Birgitta Engström Wallander, 
MAS. 
Trygghemgång är en kostnadsfri biståndsbedömd insats som kan beviljas för 
max 14 dagar. Istället för att komma till korttid från sjukhuset så går man 
direkt hem och får all den hjälpen man behöver i sitt eget hem. Vård & 
Omsorg har flyttat resurserna från korttiden till hemvården. 
Trygg hemgång startade den 1 februari 2020 och under februari månad har 11 
brukare kommit hem från sjukhus med insatsen trygg hemgång. Just nu håller 
man på att utvärdera insatsen genom att personer som fått trygg hemgång får 
svara vad man tycker om hjälpen. 
Fråga ställs hur det fungerar i praktiken, möter någon personal upp när man 
kommer från sjukhuset? Ja, omvårdnadspersonal och oftast en sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller fysioterapeut möter upp på bokad tid. 
 
Mobil Närvård Skaraborg finns för att kunna vårda multisjuka patienter i 
hemmet. Det finns ett närsjukvårdsteam, ett palliativt team och mobil 
hemsjukvårdsläkare. Skaraborg är indelat i tre delar, norr, söder och väst, där 
varje del har varsina team.  
Det har varit svårt att rekrytera läkare till teamen, men målet är att det ska 
finnas geriatriker i alla teamen. 
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§ 3 
 
Information om Demenscentrum 

SAMMANFATTNING 
Lisa Maria Bergsten, enhetschef, börjar med att dela ut en broschyr 
”Projektinformation Villa Videbeck Demenscentrum Lidköping”. 
Lisa Maria visar skisser på hur det kommer att se ut när det är klart. Det blir 4 
flyglar med tre våningar och en stor park på framsidan där det i dag är 
parkering. Vid dagens baksida kommer entrén att bli. Anledningen till att 
man valde att bygga på en tredje våning istället för att bygga på framsidan 
där parkeringen är i dag var att det måste finnas en viss mängd grönyta och 
att det är billigare att renovera istället för att bygga nytt. Varje våningsplan 
kommer att få en 60 kvm stor inglasad samlingslokal som vetter ut mot 
parken vilket gör att man får ute känsla även om man inte vill gå ut. Det 
kommer att finnas flera in- och utgångar till huset som leder fram till parken. 
Fråga ställs om det kommer att byggas ett staket runt hela huset? Lisa Maria 
svarar att det kommer det att göra och det kommer att döljas av växtlighet. 
Lisa Maria berättar att hon var med på en studieresa till Danmark där de fick 
besöka ett demensboende. De hade bl.a en secondhandaffär i huset och en 
glasskiosk i trädgården som var bemannad av volontärer. De tittar just nu på 
hur de skulle kunna få till något liknande i Villa Videbeck. 
Fråga ställs hur många lägenheter det kommer att bli på varje avdelning när 
det är klart? Det kommer att bli 9 lägenheter. 
I broschyren finns en bild på en envåningsbyggnad. Vart ska den ligga? Lisa 
Maria svarar att det är entrébyggnaden. Den kommer även att inrymma 
kontor, dagverksamhet, kök, tvättstuga och en mötesplats. 
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§ 4 
 
Information om arbetsmiljö för personalen 

SAMMANFATTNING 
Mia Lindström, personalkonsult, informerat att från 10 februari 2020 går 
nattpersonalen inom Vård & Omsorg från 10 timmars arbetstid till 9 timmars 
arbetstid. Detta innebär att några av dagpersonalen börjar en timma tidigare 
på morgonen och de flesta medarbetarna har i snitt 2-4 sådana arbetspass per 
schemaperiod. Detta gäller i hemvården, på särskilt boende och i 
gruppbostäder. Det görs för att fördela arbetstiden bättre under dagen. 
Medarbetarna har fått vara med och göra en risk- och konsekvensanalys 
innan förändringen genomfördes. 
I och med att nattpersonalen arbetar färre timmar per arbetspass måste de 
göra fler pass, 1-2 pass per schemaperiod vilket är positivt för att täcka 
bemanningen som behövs nattetid. Är det någon personal som av någon 
anledning inte kan börja kl. 06.00 så får man göra individuella lösningar.  
Fråga ställs om busskomunikationen fungerar för personalen nu när 
ändringen görs? Mia svarar att någon enhet påverkas men att det redan innan 
har varit svårt med kommunikationen tidigt på morgonen och sent på kvällen. 
Fråga ställs om någon personla slutat pga av ändringen? Mia svarar att någon 
enstaka har slutat av den anledningen men att de allra flesta som slutat har 
gjort det av andra anledningar. 
Fråga ställs när börjar nattpersonalen sitt arbetspass?  Det vanligaste är att de 
börjar kl. 21.15. 
Fråga ställs hur stor del av personalgruppen som är utbildade 
undersköterskor? Mia svara att av de som är tillsvidareanställda så är ca 98 % 
utbildade. Av vikarierna är de flesta vårdbiträden. 
Fråga ställs om Vård & Omsorg som arbetsgivare kan placera dig som 
personal vart som helst tex nu när Guldvingen ska stängas? Mia svarar att ja, 
formellt har arbetsgivaren den möjligheten men att man inom Vård & 
Omsorg alltid försöker tillmötesgå personalens önskemål. Områdeschef 
Ingela Hellberg svarar att Vård & Omsorg är en stor verksamhet och gällande 
Guldvingen så har både brukare och personla fått önska vart de ska flytta och 
arbeta. Detta tillmötesgås så långt som möjligt. 
Fråga ställs hur atraktiv Lidköpings kommun är som arbetsgivare? Mia svarar 
att vi ligger långt fram men att det är ett ständigt pågående arbete. Just nu 
planeras det inför sommaren . Det är viktigt hur man pratar om yrket 
omvårdnaspersonal för att göra det atraktivt. 
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§ 5 
 
Övrigt 
Iréne Apelqvist och Jörgen Johansson har tidigare varit med i referensgrupp 
Samhällsbyggnad. Pensionärsrådet har nu valt två nya deltagare, Sixten 
Broberg och Lars Johansson. Ann-Christin meddelar detta till Tora 
Gustafsson. 
 
Lotta Hjoberg är tillförordnad chef för Social & Arbetsmarknad under 
utredningstiden till och med 13 maj. Hon arbetar 3 dagar på Social & 
Arbetsmarknad och 2 dagar på Vård & Omsorg. 
 
Pensionärsrådet hade önskat få information tidigare om att Gulsvingen skulle 
stängas. Pensionärsrådet undrar om de ska vara en remissinstans, vad står det 
i reglementet. Lena Blomgren läser upp reglementet, bifogas till protokollet 
som bilaga. Pensionärsrådets arbetsutskott får kallelsen till vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för att de där ska kunna ställa frågot utifrån 
vad som kommer att tas upp. Pensionärsrådet önskar mer information innan 
så här stora beslut fattas.  
Områdeschef Ingela informerar att för att få driva verksamheten vidare måste 
det installeras ett sprinklersystem i lokalen under våren. Lokalen är i behov 
av renovering och det finns nackdelar både med inomhus- och 
utomhusmiljön. Det finns för närvarande ingen kö till äldreboende och vi har 
en nyrenoverad avdelning i Tolsjö som inte öppnat. Utifrån detta har vård- 
och omsorgsnämnden valt att avveckla Guldvingens äldreboende. Just nu 
pågår ett arbete med att se vart brukarna vill flytta och vart personalen vill 
arbeta. Önskemålen kommer att tillmötesgås så långt det är möjligt. 31 
december 2020 ska alla ha flyttat. 
 
Västra Götalandsregionen och Lidköpings kommun bjöd in till en workshop 
med fokus på att minska ofrivillig ensamhet hos äldre, Christina, Mona och 
Arne var inbjudna. Nu ska det ha kommit ut en inbjudan med ett nytt datum 
men deltagarna i pensionärsrådets arbetsutskott har inte fått någon inbjudan. 
Ann-Christin undersöker detta och återkommer. 
 
Administrativ chef Paula Evertsson har tidigare undersökt om det skulle 
kunna gå att ordna resor till och från Vård & Omsorgs mötesplatser. Hur har 
det gått med detta? Enligt Sixten Broberg så hade man pratat om att ta hjälp 
av volontärer. Ingela svarar att hon ska ta reda på detta och ber att få 
återkomma. 
Svar från Eva Gustafsson, volontärsamordnare; ” Jag har pratat med Sixten 
Broberg och han ställde frågan om de kunde få ersättning från 
volontärverksamheten för resorna. Jag förklarade att det inte finns några 
pengar i denna verksamhet som betalar resorna. Däremot så får de ta ut 
milersättning av den de skjutsar om de använder sin egen bil. När de kör egen 
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bil så är det deras egen bilförsäkring som gäller och tvärtom om de kör någon 
annans bil. Om man är inskriven som volontär så är man försäkrad under 
tiden som man utför sitt uppdrag, samma försäkring som vi anställda har. 
Han nämnde inte till mig någon specifik person som skulle göra detta. Jag 
sade också att jag har inga invändningar om det är någon som inte är 
inskriven och vill göra detta men då gäller inte ovanstående. Jag förmedlar 
gärna uppdragen om de kommer in och försöker få någon som kan köra men 
så har inte skett vad det gäller resor till och från mötesplatserna. Däremot så 
har jag två före detta Taxi chaufförer inskrivna som har möjlighet att göra 
punktinsatser om så skulle vara fallet. Vi pratade en lång stund och vände och 
vred på det mesta tycker jag.” 
 
Önskemål finns att kunna skicka kallelse och protokoll till pensionärsrådet 
via mail. Lista går runt där man kan skriva sin mailadress. From mötet 13 maj 
kommer kallelse och protokoll att skickas via mail till de som lämnat en 
mailadress. Övriga får som tidigare papperskopia. 
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