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Beslutande Ledamöter 

Bertil Bylund 

Karl-Åke Engström 

Hans Fernlund 

Siv Holmberg 

Elise Lilja 

Yngve Nilsson 

Curt Andersson 

Leif Carlsson 

Birgitta Näätsaari 

Lars Sjöström 

 

 
Närvarande ersättare Ersättare 

Inga-Lill Viberg Hansson 

Kjell Forsvall 

Kent Näslund 

Gun-Britt Rodling 

Mona Rönnkvist 

Ulla Manhem 

Ingrid Sundin 

 

 Övriga närvarande Linnéa Byström och Ingrid Fagerström socialförvaltningen 

Krister Fagerström McCarthy socialnämnden 

Justerare Yngve Nilsson 

Justeringens plats och tid Plats  Rådhuset  den ... 2019-12-19 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer 25-33 

 Sonja Hedenberg  

 Ordförande 

  

 Stig Nilsson  

 Justerare 

  

 Yngve Nilsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-11 Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Plats förvaring Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Sonja Hedenberg  
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§ 25  

 
Mötets öppnande 

Ordförande Stig Nilsson förklarar dagens möte öppnat och berättar att 

nyvalda ordförande Ingrid Nilsson (V) inte hade möjlighet att närvara idag. 

Nyvald representant från oppositionen är Ingemar Ljunggren (M) som deltar 

vid dagens sammanträde. 

 

 

______  
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§ 26 

 

Val av justerare 

 

Yngve Nilsson står på tur att justera dagens protokoll 
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§ 27 

 

Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställs med tillägg under punkten övriga frågor 
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§ 28 

 

Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 

 

Önskemål om att protokollet skickas ut senast 14 dagar efter sammanträdet 

för att respektive förening ska få ta del av det. Det skickas då digitalt till de 

som har e-postadresser.  
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§ 29 

 

Informationspunkter 

 

 Då vice ordförande Lars Östberg inte har möjlighet att delta vid rådet 

väljs Leif Carlsson tillfälligt att ingå i beredningen för KPR. 

 Reglementet för alla råd kommer under våren att revideras. 

 Adresslistan till rådets deltagare uppdateras 

 Sammanträdesplan upprättas med nya ordförande 4-6 gånger/år 

 Under våren bjuds representanter in för att berätta om 

Skönsmonsmodellen 

 Ingrid Fagerström och Linnea Byström socialförvaltningen 

presenterar Digitala medarbetare/välfärdsteknik/Trygghetsteknik som 

förvaltningen använder sig av just nu, se bilaga. 
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§ 30 

 

Information från organisationerna och Anhörigrådet 

 

Anhörigrådet består av Per Hägglund, Barbro Jansson samt 

representanter från olika boenden. 

Anhörigrådet har tagit upp följande frågor: 

 Solbackens altan som inte fungerar bra, det är en fråga för 

fastighetsägaren att lösa. 

 Lupinens verksamhet prioriterar dementa med yrkesverksamma 

anhöriga. 

 Korttidsenheten har en beläggning på 70% 

 Ädelhems boendechef har inför en mat/receptpärm som underlättar 

för personalen att tillreda måltider. Den innehåller recept, 

instruktioner och information för alla måltider frukost, lunch middag 

och kvällsfika. En arbetsgrupp ur personalen har tagit fram pärmen. 

En särskild servicegrupp sköter måltiderna. 

 Det finns ett stort behov av samtalsstöd/volontärer hos de boende. 

Volontärerna får utbildning och information, anmälan till Per 

Hägglund. 

 Ädelhem har infört ett planeringssystem och vid behov omfördelas 

personal mellan avdelningarna. 
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§ 31 

Socialnämndens budget 

 

Särskilt inbjuden idag är socialnämnden ordförande Krister 

Fagerström McCarthy. I utskicket till dagens sammanträde bifogades 

Verksamhetsplanen och budgeten. 

Verksamhetsplanen tar socialnämnden beslut om och budgeten 

fattade Kommunfullmäktige ett första beslut om i juni och ett andra 

beslut ska fattas nu i december eftersom det är valår. 

 

Pär-projektet, en halv tjänst arbetsterapeut från hundteamet överförs 

till Gula villan 

 

Aktivitetsledarna 

Samtliga tas bort. De 9 tjänsterna som aktivitetsledare är finansierade 

via statsbidrag. Om kommunen får ytterligare statsbidrag kan beslutet 

omprövas. 

 

Ugglan (51 platser) 

Ugglans lokaler är inte ändamålsenliga. De som flyttar från Ugglan 

kommer att beredas plats på andra boenden och tillfälligt boende på 

Korttids. Kön till äldreboende blir med "blixtlåsprincipen" en från 

kön och en från Ugglan. 

 

Högsjögården avdelning Pärlan diskuterades. Om behov uppstår kan 

Pärlan komma att användas tillfälligt. 

 

Frivilliginsatser 

Behovet av volontärer och frivilliga insatser ökar när nedskärningar 

genomförs. Anmälan till Per Hägglund. 
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§ 32  

 

Övriga frågor 

 

Uppdraget som Äldreombudsman saknas i kommunen. KPR vill vara 

behjälplig vid en befattningsbeskrivning 

 

Hastighetssänkning vid Häggdånger skola är önskvärt – Medborgarförslag är 

ett lämpligt förfarande. 
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§ 33 

 

Avslutning 

 

Dagens sammanträde är det första på Kommunstyrelsens nya mandatperiod 

och därför avtackas Stig Nilsson av Pensionärsrådet med en blomma. 

Stig Nilsson tackar alla deltagare och förklarar dagens sammanträde avslutat 

 


