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Kommunala 

Pensionärsrådet 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2012-03-16 

Kl 09.00 – 11.10 

Rum 343  

 

Sammankallat av: Ulla K Ortuño Sekreterare: Annelie Lindberg 

Ordförande: Inga-Lis Sirenius   
 

Närvarande 
Burhan Hussain 
Inga-Lis Sirenius 
Tryggve Eriksson 
Tage Söder 
Berith Johansson 
Christina Sällbom 
Lars Ågren 
Ann-Katrin Höglund 
Ulla-Britt Renard 
Wathier Svelander 
Ing-Britt Höglin 
Åke Näslund 
Lena Österlund 
Linnéa Kjellman 
Ann-Margret Östman 
Inbjudna 
Jenny Lilius, socialtjänsten 
Marika Henriksson, Friskhuset 

Socialnämnden 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
RPG Riksförbundet PensionärsGemenskap 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SKPF Svenska Kommunalpensionärernas förbund 
SPRF Sveriges pensionärers Riksförbund 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Socialtjänsten 

Protokoll 

  
1.   Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet. 
   

2.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 

   
3.  Val av justerare 

Till justerare utsågs Ann-Katrin Höglund. 
   

4.  Föregående protokoll 
Busskort 
Linnea Kjellman hälsar att Lars Persson får återkomma med ett svar vid nästa möte. 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

   
5.  Information 

Hjälpmedel – Marika Henriksson 
Marika Henriksson startade Friskhuset 2008. Butik finns på Marinvägen 3 i Skönsberg 
och en hjälpmedelsbutik på Sjukhuset samt en webbshop- www.praktiskt.nu Tekniska 
hjälpmedel och bostadsanpassning gör att äldre kan stanna i eget boende längre. Besök 
dem gärna för att se utställningsmiljöer.  
Lena Österlund vill att man gärna sprider informationen till äldreboenden och till 
anhöriga att Friskhuset finns. 

http://www.praktiskt.nu/�
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65+ tidningen – Jenny Lilius 
Företaget Impera har fått i uppdrag att göra en undersökning bland äldre angående 
tidningen 65+  vilket de nu utfört och fått in 268 svar. Resultatet visar att äldre vill 
främst få information om äldreomsorg, hemtjänst, färdtjänst och kulturliv.  85% tycker 
det är bra med en riktad tidning från åldersgruppen 65 år. 75% av dem som svarat 
anser att det finns ett behov för specifik information till äldre, ju äldre svarande är 
desto mindre behov. Man meddelar att det inte kommer ut någon 65+ tidning till 
valborg. 
 
LOV – Jenny Lilius 
-Riskbedömning inför LOV från KPR delades ut. Handlingen bifogas protokollet.  
 
-Förfrågningsunderlag vid upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem 
delades ut. Det diskuterades runt förfrågningsunderlaget. Socialnämnden tar beslut den 
21 mars. 
 
Information om vad som händer nu? 

 Brev kommer att skickas ut till alla som har hemtjänst idag om att man kan 
välja annan utförare än kommunen. Brev 1 skickas ut nu och ett 2:a brev i maj 
med information om vilka utförare det finns.  

 Dialogträffarna fortsätter. 
 Val av utförare kan påbörjas 1 september. Från 1 oktober är Fritt val i 

hemtjänsten i drift.  
 En planering av ett Seniorvimmel i slutet av augusti pågår. 

 
Kommentar från ordföranden 
Kommunen kan bara bli bättre i sitt arbete, och få ännu bättre hemtjänst, man har 
aldrig haft denna frågeställning förut. 
Kommunens kravspecifikation stämmer bra överrens med KPR´s. Vi (kommunen) 
kommer att kräva heltid, samt även kräva kollektivavtal. 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2011 
2011-01-01 upphävdes lagen om yrkesansvar på hälso- och sjukvårdens område och 
ersattes av Patientsäkerhetslagen. Detta innebär stora förändringar för all yrkesverksam 
vårdpersonal. Lagen omfattar tre huvudområden: 

 Ansvarssystemet har reformerats 
 Det blir enklare för patienter att påtala fel och brister 
 Vårdgivaren får större och tydligare ansvar 

Handlingen medföljer protokollet. 
   
  Övriga frågor 

Finns det uträknat hur många utförare man kommer att behöva?  
Jenny Lilius svarar; ungefär10 stycken till att börja med.  
Lena Österlund berättar; Sundsvalls kommun har en geografisk nyckelkodsindelning 
vilket ger 8 områden. En utförare får välja en eller flera områden för sin verksamhet. 
Hur många hushåll har hemtjänst?  
Svar: 2000 hushåll har ett hemtjänstbeslut. 
KPR vill återigen bjuda in MAS till nästa träff. 
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7.  Avslutning 
Ordförande tackade för mötet. 

   
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
........................................................  ........................................................  
Annelie Lindberg   Inga-Lis Sirenius 
     
 
 
Justeras 
 
 
........................................................   
Ann-Katrin Höglund 
SPF– Sveriges Pensionärsförbund    

 


