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 Plats och tid Carl-August rummet, kommunhuset, Ödeshög 
 Fredagen den 2 mars klockan 09:00-11:50 
  
Närvarande Johan Kollberg (S) ordförande socialnämnden 

Ulla Baugner (SPF) 
Birgitta Blomqvist (Väntjänsten) 
Siri Martinsson (Väntjänsten) 
Gun Nilsson (SPF )  
Eino Liljegren (RMR) 
Anita Ringman (RSMH) 
Carl Sandberg (PRO) 

  
Övriga närvarande Åke Wännman, socialchef 

Anngela Sundbäck, nämndsekreterare 
 

Utses att justera 
 

Gun Nilsson 

Justering på Kommunkontoret, Ödeshög  
  
Omfattar paragrafer §§ 1 - 6 
  
Underskrifter  

  

 …………………………………….. 
Ordförande/Johan Kollberg 
 
…………………………………….. 
Sekreterare/Anngela Sundbäck 

  
 …………………………………….. 

Justerande/ Gun Nilsson  
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RÄF § 1/2018 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Johan Kollberg läser föregående mötesprotokoll. 
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RÄF § 2/2018 

Erja Kumpulainen informerar om utskrivning från sluten sjukvård och 
rehabträning 

Enhetschef Erja Kumpulainen, Cornelia Proper, sjukgymnast/fysioterapeut, 
och Jessica Staaf, arbetsterapeut, informerar om utskrivningen från 
slutensjukvården.  
Tidigare har kommunen haft fem dagar på sig att ordna med hemtjänst eller 
korttidsplats, men i och med den nya lagen som trädde i kraft januari 2018 har 
man nu tre dagar på sig.  
Nytt är också att man nu tar mot patienter även på helgerna. Då bemanningen 
är lägre under den tiden har fem personer utsetts att stå i beredskap för detta.  
Sjuksköterskor och rehabpersonal finns också i extra beredskap. 
Vårdplaneringsprocessen riktar sig till alla patienter som har behov av hjälp när 
man kommer hem. Biståndshandläggaren bedömer behovet av hjälp 
tillsammans med patienten, i möjligaste mån i det egna hemmet. 
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RÄF § 3/2018 

Information från socialchefen 

Åke Wännman berättar om visionen för Solgårdens äldrecenter, förslaget ska 
presenteras på nästa socialnämnd. Antalet äldre ökar och Solgården behöver 
kunna möta framtiden på ett optimalt sätt. Genom att flytta ut verksamheter 
som inte behöver ha sitt säte i byggnaden frigör man yta och därför har redan 
Johanna-verksamheten flyttat till Nygatan. Man har även diskuterat om Ängens 
dagcenter ska flyttas, men dagens lokaler fungerar väldigt bra för målgruppen 
så man avvaktar tills vidare.  
 
För att bibehålla hälsan så länge som möjligt behöver man utveckla 
träningsmöjligheterna för äldre. Här inkluderas också anhörigstöd, sociala 
kontakter, kulturupplevelser och olika typer av hjälpmedel, digitalisering och E-
hälsa.  
 
En bemannad reception kommer att förläggas vid Fyrväpplingen. 
 
Det innebär vinster med att ha personalen samlad. En ökad tillgänglighet ger en 
högre kvalitet på verksamheten och personalresurserna nyttjas mer effektivt 
och ekonomiskt. Man verkar också för ett ökat samarbete med Vårdcentralen, 
men de diskussionerna är bara påbörjade. 
 
Särskilda boendet påverkas inte om den här ombyggnationen. Redan idag är det 
brist på demensplatser, i framtiden kanske vi behöver planera på ett större antal 
platser.  
 
Rådet önskar ett avskilt rum för födelsedagsfirande etc. Atriumgården bör bli 
ett ställe för alla, i dagsläget är det lite dålig akustik och dålig belysning. Man 
önskar även möjlighet till bildvisning via kanon. 
 
 
 
 



 
 Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
 2018-03-02 

 

Just sign 

 
RÄF § 4/2018 

Inskickade frågor från SPF 

SPF tycker att säkerheten är undermålig på Solgården/Fyrväpplingen med 
tanke på senaste tidens inbrott. Det är lätt att ta sig in i entréer utan att någon 
reagerar. Man tycker därför att alla ingångar ska hållas låsta även dagtid. PRO 
infogar att en ingång bör vara öppen, men bevakad.  
Johan svarar med att berätta vad man redan gjort, alla de mindre ingångarna är 
redan låsta och alla dörrar på Fyrväpplingen ska få dörrögon installerade. Man 
vill helst inte göra det till en låst fastighet. I och med ombyggnation kommer 
personaltätheten att öka, en bemannad reception kommer att finnas vid 
Fyrväpplingen. Man kan också titta på kameralösningar. Viktigt dock är att 
hålla dörrarna till lägenheterna låsta på Fyrväpplingen.  
 
Markering av Rosengården har kommit upp efter att ambulans kört fel, men 
den syns dåligt p.g.a. smuts. Åke berättar att det kommer komma upp 
orienteringstavlor i samband med ombyggnationen. 
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RÄF § 5/2018 

Rapport från organisationernas representanter 

Ulla tackar för gott samarbete under åren, man har valt en ny ordförande i 
Gunilla Hallesius som kommer att delta från och med nästa möte.  
 
Väntjänsten har årsmöte 19 mars kl. 15 med gästtalare Johan Kollberg. 
 
Väntjänsten har också uppmärksammat att tiden för aktiviteter har minskats i 
dagverksamheten. Åke undersöker och återkommer, bjuder ev. in någon från 
dagaktiviteten till ett möte. 
 
Man har också höjt priset på aktiviteterna vilket rådet ställer sig frågande till. 
Man frågar också vilken tillgänglighet de boende har till aktiviteter. Åke 
uppmanar till att man tar kontakt med Marie-Louise. 
 
Hjördis Modigh har avgått som ordförande i PRO, ingen ny ordförande har 
valts utan en styrelse ska försöka driva verksamheten framåt. Karl har också 
avgått från styrelsen.  
 
Anita informerar om World Mental Health Day som är 10 oktober varje år.  
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RÄF § 6/2018 

Övriga frågor 

Anita undrar varför det aldrig kommer någon representant till LGVO från 
Ödeshög? Det är oklart var inbjudan har tagit vägen. Johan undersöker frågan 
genom SVO och Anita kollar med Annika Larsson på Regionen.  
 
Diskussion kring torghandeln efter möte med kommunen. Man fick som svar 
att torghandeln inte kan bedrivas nere på själva torget eftersom 
räddningstjänsten behöver kunna komma in på torget genom tunneln vid 
behov. Men hur kan man då tillåta sillunch och Johannamarknad? 
 
Nya köket på atriumgården är väldigt bra, men dörren slår i väggen. 
 
Åke skulle undersöka frågan kring hörlurar och tv-apparater på 
korttidsboendet, han tittar på detta till nästa möte. 
 
Skåpen på ICA har försvunnit. 
 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


