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Rådet för äldre och funktionsnedsatta    

Minnesanteckningar 210614  Dnr: SN 2021/112  

 
   
Pouya Gazerzadeh, sekreterare   

0730203801  

pouya.gazerzadeh@odeshog.se 

 

Justerare: Gunnilla Hallesius (SPF) 

 

Datum och tid  Måndagen den 2021-06-14, klockan 

10:00 -12:00 

  

Plats Karlzzons 
 

 

1 Upprop 

Närvarande:  

Gunnilla Hallesius, SPF 

Anita Rinman, RMSH 

Anne-Marie Samuelsson, SKPF 

Gun Nilsson, SPF 

Carl Sandberg, PRO 

Hjördis Modigh, PRO 

Birgitta Blomqvist, Väntjänsten 

Irene Ehn, Väntjänsten 

Johan Kollberg (S), ordförande 

Åke Wännman, Socialchef 

Vilhelm Jedåker, enhetschef 

Pouya Gazerzadeh, nämndsekreterare 

 

 

2 Godkännande av dagordning 

- Dagordningen godkänns. 
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4 Rapportering från föreningarna 

- Väntjänsten rapporterar att Väntjänsten hoppas att inom kort ha sitt första 

årsmöte sedan pandemin bröt ut. Viss oro finns för verksamhetens fortbestånd 

med anledning av tillgång till aktiva. 

 

- PRO meddelar att de inte heller haft sitt årsmöte ännu. Viss osäkerhet råder 

kring framtiden kring aktiva och ekonomin. Viss verksamhet hos PRO har 

återupptagits.  

 

- SKPF meddelar att de inte heller haft årsmöte men att de under pandemin haft 

en telefonlinje för de som behöver kontakt och planerar en resa inom landet. 

 

- RMSH meddelar att de hoppas på att ha ett årsmöte i höst. Vissa möten har 

genomförts via länk. 

 

- SPF har genomfört gemensamma promenader, man har upprätthållit kontakt 

med styrelsemedlemmar. Man vill starta upp verksamheten i höst men viss 

osäkerhet råder kring exempelvis lokaler.  

 

5 Vägen framåt efter pandemin  

- Beslut tas att nästa sammanträde för RÄF sker 20 september 2021 

6 Information från socialnämndens verksamheter  

- Vilhelm Jedåker, hemtjänsten 

 

Enhetschef Vilhelm Jedåker presenterar sig för närvarande i egenskap av ny 

enhetschef inom hemtjänsten. Vilhelm Jedåker presenterar kort sin syn på 

verksamhetens inriktning och vad som sker inom hans enhet.  

 

- Åke Wännman kompletterar ovanstående information från Vilhelm Jedåker 

gällande planerna för dagverksamheten.  

 

- Åke Wännman informerar om ekonomin inom socialnämndensverksamheter 

och olika besparingsåtgärder som genomförts. Åke Wännman informerar också 

om organisationsförändringar inom verksamheterna och andra förändringar 

inom bemanning och dylikt. Även kommande kvalitetshöjande förändringar 

såsom inköp av hjälpmedel och vidareutbildning av personal redogörs samt 

finansiering av dessa förändringar. 

 

- Vilhelm Jedåker redovisar statistik relaterat till pandemin för socialnämndens 

verksamheter och frågor besvaras angående hanteringen av pandemin i 

Ödeshög kommun.  
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7 Hårvård/fotvård 

- Åke Wännman berättar om hårvården och fotvården inom äldreomsorgen, hur 

den har genomförts under pandemin. Det informeras om hur man gått ut till 

alla som bedriver hårvård och fotvård i Ödeshög för att boende inom 

äldreomsorgen ska kunna ha tillgång till dessa. Namninsamlingen i ämnet som 

inkommit till socialnämnden lyfts och hur man från förvaltningshåll betraktar 

detta med efterföljande diskussion. Ordförande tar med sig frågan då det från 

RÄF lyfts önskemål om att det ska finnas lättillgänglig hårvård och fotvård.  

 

8 Övriga frågor 

 

- Färdtjänst 

 

Frågan ställs om kommande prisförändring kring färdtjänst. Frågan besvaras av 

ordförande, diskussion förs angående ämnet. Diskussionen leder in på 

kollektivtrafikens utveckling och dess konsekvenser för Ödeshög kommun och 

indirekt färdtjänsten.  

 

- Väntjänsten 

 

Vänstjänsten ställer frågan till enhetschef Vilhelm Jedåker om vad föreningen 

kan bidra med till hemtjänstens verksamhet. Vilhelm Jedåker meddelar att 

behoven är likvärdiga som föregående år med vissa förändringar, i övrigt 

behöver man från verksamheternas håll återkomma.  

 

- Ordförande 

 

Ordförande berättar att han ska undersöka möjligheten att låna iPads på 

biblioteket då biblioteket ska få i uppdrag att agera stöd för medborgare i 

digitalisering.  

 

- Frågor om socialnämndens budget ställs och besvaras av ordförande.  

 

- Frågor ställs om antal platser inom korttidsverksamheten och andra 

verksamheter samt personaltäthet. Åke Wännman besvarar dessa tillsammans 

med ordförande.  
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Justerat 14 juli 2021 av: 

 

 

 

 

Johan Kollberg (S), ordförande 

 

 

 

 

 

 

Gunnilla Hallesius (SPF), justerare 
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