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Plats och tid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2018-11-21

Räddningstjänsten kl. 13.30-16.30

Beslutande
Ledamöter

Ordförande Lena Blomgren (S), Jan Larsson (C), Iréne Apelqvist PRO,
Kerstin Boije PRO, Christina Jansson PRO, Birgitta Lindh Breman SPF, Ulla
Johansson SPF, Lars Johansson SPF, Lars-Göran Caesar SPF, Barbro Nilsson
SKPF, Mona Larsson SKPF, Arne Edvinsson RPG

Tjänstgörande ersättare

Inger Pettersson PRO istället för Ann-Marie Lundell PRO

Övriga närvarande
Ersättare

Maj Ader (KD), Jörgen Johansson PRO, Ulla Sjöström PRO, Sixten Broberg
PRO, Bertil Karlsson SPF, Karlolof Fernow SPF, Maj-Britt Meijer SPF,
Kerstin Nordenstam RPG

Tjänstemän

Vård & Omsorg: Sven-Ove Andersson Vård & Omsorgschef § 36, Paula
Evertsson administrativ chef, Ann-Christin Olsson administratör, Robert
Gallus enhetschef resursteamet/trygghetscentralen § 33, Ingela Välitalo
utvecklingsledare § 35.
Räddningstjänsten: Linus Persson brandman/Fixarbrandis § 34.

Justering

Birgitta Lindh Breman

Justerande
Plats och tid

Stadshuset 2018-11-28

Paragrafer

33-37

Underskrifter
Sekreterare

Ann-Christin Olsson
Ordförande

Lena Blomgren
Justerande

Birgitta Lindh Breman

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2018-11-21

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag i tre veckor.
Organ

Lidköpings kommunala pensionärsråd

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Datum när anslaget sätts upp

2018-12-05

Datum när anslaget tas ner

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Vård & Omsorg, Stadshuset, Lidköping

Underskrift

Ann-Christin Olsson

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2018-11-21

§ 33

Information om verksamheten Trygghetscentralen
SAMMANFATTNING
Robert Gallus, enhetschef, berättar att verksamheten har funnits i 30 år och
dess primära uppgift är trygghetslarm och trygghetskameror.
Trygghetscentralen svarar på sitt telefonnummer, 0510-77 00 90, dygnet runt
alla dagar i veckan.
Trygghetscentralens sekundära uppgifter är nyckelhantering, anhöriglarm,
trygghetsringningar, rekrytering efter kl. 17.00, felanmälan elnät efter kl.
16.00, kvinnojouren efter kl. 16.00, hisslarm, övervakningskameror
kommunala byggnader mellan kl. 20.00-06.00 och brandlarm från
pensionärslägenheterna.
I Lidköping finns det 41 GPS-larm, 28 trygghetskameror och 1102
trygghetslarm.
Det är 10 undersköterskor som arbetar här och man arbetar även mot
Kvinnojouren Linnea, Essunga-, Grästorp- och Skara kommun.
4-5 gånger per dygn läser larmet av signalstyrkan på alla trygghetslarm för att
upptäcka störningar man ser även batterinivån på alla larm.
Man ansöker om trygghetslarm hos en biståndshandläggare.
Fråga ställs om täckningen fungerar överallt? Det finns några områden som
är lite svårare att hitta signalen, man får prova sig fram i varje fastighet för att
hitta bästa läget.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2018-11-21

§ 34

Information Fixarbrandis
SAMMANFATTNING
Linus Persson, brandman, talar om att han arbetat 15 år vid räddningstjänsten
och 4 år som Fixarbrandis. Tjänsten Fixarbrandis har funnits i 12 år. Det är
en underhållstjänst som alla över 67 år kan använda sig av.
De har ca 1000 uppdrag per år och mellan oktober och mars har de som mest
att göra.
Syftet är att förebygga skador och olycksfall i den egna bostad och man kan
bl.a få hjälp med att byta glödlampor, proppar, batterier, uppsättning och
nedtagning av gardiner, uppsättning av tavlor, upp- och nedtagning av saker i
höga skåp, fästning av sladdar, uppsättning av brandvarnare.
Linus arbetar måndag-fredag och för att boka en tid ringer man
0510-77 18 18 mellan kl. 08.00-12.00. Han har med sig stege, verktyg,
glödlampor mm. Tjänsten är gratis, men man får betala för materialet.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2018-11-21

§ 35

Information om brukarundersökningen 2018
SAMMANFATTNING
Ingela Välitalo, utvecklingsledare, redogör för resultatet av
brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2018. Undersökningen görs
nationellt av socialstyrelsen och vänder sig till personer över 65 år.
Undersökningen pågick mellan mars och maj. För att få enkäten måste man
ha haft hjälp i minst 3 månader. Lidköpings äldreomsorg får även i årets
undersökning höga betyg.
Undersökningen är uppdelad i särskilt boende och hemvård.
I brukarundersökningen för de som bor på särskilt boende har 201 personer
svarat i Lidköping vilket motsvarar 64,2 %, av de som tillfrågats var 71 %
kvinnor och 29 % var män.
För hemvården var det 438 personer som svarade i Lidköping vilket
motsvarar 70,1 %, av de som tillfrågats var 66 % kvinnor och 34 % var män.
Efter att resultaten inkommit gör enheterna tillsammans med stab och ledning
för Vård & Omsorg en uppföljning av enkäten och går igenom vilka
bevarande och förbättringsområden som finns.
Resultatet av de båda enkäterna finns att läsa på
https://lidkoping.se/kommun-och-politik/kvalitet-ochresultat/kundundersokningar
Har man inte tillgång att se undersökningen via nätet kan man kontakta
Ingela Wälitalo för en papperskopia, tfn 0510-77 01 58,
ingela.välitalo@lidkoping.se
Fråga ställs att det var 5 % som bor på särskiltboende som inte kände sig
trygga, hur kommer det sig? Ingela svarar att varje enhet analyserar sitt svar
och det skulle kunna vara att man har en demenssjukdom och på grund av det
inte känner sig trygg eller att det är en närstående som hjälpt till att fylla i
enkäten och utrycker sin egen oro. Det är svårt att analysera detta svar.
Socialstyrelsen har funderingar på hur brukarundersökningar framförallt
inom särskilda boenden ska genomföras i framtiden då de flesta som besvarar
enkäten är någon andra än brukaren själv.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET

2018-11-21

§ 36

Information från Vård & Omsorgschef
SAMMANFATTNING
Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef, talar om att han arbetat i
Lidköpings kommun i 9 år, men att ha nu ska sluta. Han arbetar januari ut
och hans ersättare heter Lotta Hjoberg och hon börjar den 14 januari 2019.
Sven-Ove berättar att de närmaste 10 åren kommer 80 åringarna i kommunen
att öka med 60 %. I dag finns det 2400 80 åringar i kommunen.
Under året har vård- och omsorg haft 170 000 besök på mötesplatserna i
kommunen.
I dagsläget är man i genomsnitt 86 år när man flyttar in på särskilt boende
och 84 år när man har hemvård.
Hur ska resursgapet fyllas i framtiden? Bl.a genom generellt samhällsstöd,
föreningar, arbeta förebyggande, välfärdsteknik, samverkan med andra
aktörer, mer resurser och vem gör vad? Kompetensförskjutning.
I dag finns det 120 volontärer i Vård & Omsorgs olika verksamheter och
vård- och omsorgsnämnden har beviljat föreningsbidrag till 65 föreningar för
verksamhetsåret 2017.
Det kommer att behövas fler trygghetslägenheter i kommunen, i dag finns
229 stycken.
Planer finns på att bygga i tätorten; 20 lägenheter i området Bifrost, 20
lägenheter Solhaga, 30 lägenheter Skäran/Spiran, 20-30 lägenheter Liden
(HSB), 20-30 lägenheter Tändstickan, 20 lägenheter Hjärtat. Totalt 150-170
lägenheter.
Landet; 20 lägenheter Vinninga, 4 lägenheter Otterstad och 5
seniorlägenheter i Örslösa. Totalt 24+5 seniorlägenheter.
Fråga ställs hur långt man kommit med planerna på byggnation där Hjärtat
ligger på Skaragatan? Sven-Ove svarar att Vård & Omsorg söker efter
intressenter till att bygga trygghetsboende där.
Fråga ställs om det kommer att vara matservering på mötesplatsen på
Lidåkersplan? Sven-Ove svarar att ja det kommer det att vara, den kommer
att öppna strax före jul. Man kommer att servera mat där, men inte laga
maten på plats. Troligtvis blir det samma upplägg som i Drömstan att maten
kommer från Galejan och att man bokar/beställer maten dagen före eller
samma morgon.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering
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Sammanträdesdatum

PENSIONÄRSRÅDET
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§ 37

Övrigt
Fråga ställs gällande höjning av avgifter och ersättningar inför nästa år som
finns med i VONAU kallelse 2018-11-28. Gäller det alla avgifter? Paula
Evertsson svarar att det gäller uppräkning men även andra höjningar t.ex. så
har inte kostnaderna på mötesplatserna justerats på några år så de kommer
man att se över.
Pensionärsrådet önskar bli informerade innan beslut fattas om de nya
avgifterna.
Är föreningsbidragen ändrade? Sven-Ove svarar att det är de. Se bilaga
Bidragsregler för föreningsbidrag.
Lena tackar för den här mandatperioden som varit, det är ännu inte klart hur
det kommer att se ut i de olika nämnderna i kommunen.
Pensionärsrådet tackar Sven-Ove för hans arbete som Vård & Omsorgschef.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

