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Kommunala pensionärsrådet 

 

Tid: Onsdag den 21 september 2016 kl. 13.00-15.00 
 

Plats: 

Närvarande: 

Lilla Murgrönan. 

Ilse Forsberg (M), ordförande 
Monica Mattisson (C) 
Birgitta Rönnblad (S) 
Barbro Grenehed, SKPF 
Cecilia Carlén, SKPF 
Irene Beckman, SPF 
Göte Rydell, PRO 
Eva Lundholm, PRO 
Britt-Marie Jonsson, PRO 

 
 

Övriga 
deltagare: 

 

 

Agenda: 

Nina Thiel, verksamhetschef Äldreomsorgen  
Jenny Andersson, verksamhetschef Myndighetsenheten  
Verjina Matti, praktikant på Myndighetsenheten 
Coumba Sobel Fall, nämndsekreterare 

 
Punkt 1  
Rolf Johansson, förvaltningschef på kultur och fritidsförvaltningen informerar om 
kartläggningen gällande fritid för äldre. 

Inom Kultur och fritidsnämnden har fritidsaktiviteter för äldre bortprioriteras, nu har 
förvaltningen tittat på behoven hos äldre. Man tittar på det utifrån, vad äldre har för 
fritidsaktiviteter och vad de vill göra. En enkät kommer att skickas ut till så många som 
möjligt. Enkätsvaren redovisas i novembermötet på Kultur och fritidsnämnden. 

En förfrågan kommer att skickas ut till föreningarna för att få tillgång till medlems-
register. Hjälp kommer att begäras från föreningarna för att sprida informationen om 
enkäten. 

Förvaltningen undersöker möjligheten att sprida Informationen via olika kanaler. 

Punkt 2  
Minnesanteckningar från KPR:s förra möte 2016-05-18 
Ingen hade något att erinra 

Punkt 3 
Ärenden från socialnämnden 2016-09-05 

 LOV i hemtjänst 

Verksamhetschef Jenny Andersson informerar om ärendet. 

 Avgifter snöskottning 

Verksamhetschef Jenny Andersson informerar om ärendet. 
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 Avgifter enligt socialtjänstlagen 

Verksamhetschef Jenny Andersson informerar om ärendet. 
Göte frågar om avgifterna är beslutade på nämnden, det beslutades på socialnämnden 
5 september. 
 
Punkt 4 
Information från socialförvaltningen 

 Feriearbete 

Verksamhetschef Nina Thiel informerar om ärendet. 

 Flytt till Söderby, myndighetsenheten 

Myndighetsenheten flyttar från “Skyttorpsskolan” till Sanatorievägen 20 i vecka 42. 

 Sommar på särskilda boenden 

Verksamhetschef Nina Thiel informerar om ärendet. Ett problem som lyfts är 
rekryteringen av vikarier på sommaren men det blev en bra sommar ändå. 

 Digitala larm 

Man tittar på alternativa larm. Mobila larm med GPS så att man inte behöver vara 
hemma när man larmar. Analoga larm är borta, det är bara digitala larm som fungerar 
från och med nu. 

 Trådlöst IT på särskilda boenden  

Enheten har fått pengar att införa trådlöst nätverk i kommunens särskilda boenden. 
Man har sett ett ökat behov. 

 Beslut om bemanning på särskilda boenden 

Utredningar har funnits i flera år men inriktningen är ändrad, man har gått från att säga 
antal personal till att komma med riktlinjer: bemanningen ska vara tillräckligt, personal 
skall finnas tillgänglig.  

SKL tittar på utredningen, vi får se om frågorna konkretiseras ytterligare. Man ska titta 
närmare på vad IVO menar med riktlinjer eftersom det är så diffust. 

 Konsekvenser av Kommunals lönerörelse 

Kommunal gjorde en storsatsning i ökade löner till undersköterskor. En 2% löneökning 
är beslutad.  Det har lett till att äldreomsorgen har ett underskott på 650.000 kr i år.  

Det är problematiskt eftersom finansieringen för satsningen saknas. Nina tittar på 
bemanningen på särskilda boenden, för att se konsekvenserna av denna lönerörelse. 
Det kan innebära att man går ner i bemanning, Nina återkommer när man har kommit 
vidare med frågan. 
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Punkt 5 
KPR som remissinstans (bildande av en arbetsgrupp) 

Eftersom ärendena kommer in till KPR när det inte finns så mycket utrymme att 
påverka, har socialchefen beslutat att ta upp ärendena i tid på KPR innan det beslutas 
på nämnden. Det ger utrymme att kunna komma in med synpunkter. En arbetsgrupp 
skall bildas. 

Punkt 6 
Remiss äldreplanen 

Synpunkterna har lämnats in till socialkontoret och de är under behandling. ärendet 
ska tas upp i nämnden 10 oktober. 

Punkt 7 
Övriga frågor 

 Trafikljus vid övergångsstället i Salems centrum 

Ilse har fått besked om att trafikljuset har åtgärdats, men en del påstår att det inte är 
det. Ilse tar upp frågan med MSB 

 Handlingar från Socialnämnden 

Irene frågar om avvikelserna i Salarp. 

Nina Thiel svarar på frågan. 

 Hemtjänstens bilar 

En fråga har lyfts upp om att hemtjänstpersonalen felparkerar sina bilar när de jobbar. 

Nia Thiel svarar på frågan: 

Personalen bekostar själva sina böter. Enligt hemtjänstens riktlinjer ska man följa 
trafikregler. Det är svårt att få parkeringstillstånd från föreningarna och några 
föreningar vill ha betalt för parkeringsplatser. 

En del tycker att det borde vara krav på att vid nybebyggelse få till besöksparkering för 
bl a hemtjänstens bilar.  

 Elcyklar till hemtjänsten 

Frågan har tagits upp, det är en kostnadsfråga samt att cyklarna måste stå inomhus 
eftersom de är stöldbegärliga.  

Anhörigkonsulent Anneli Ritter inbjuds till nästa möte. 

Nästa möte är 2016-11-16. 

Välkomna! 
Coumba Sobel Fall                                              Ilse Forsberg 
Sekreterare                                                          Ordförande 

 

 


