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Sammankallat av: Ulla Ortuño Sekreterare: Ulla Ortuño 

Ordförande: Else Ammor Vice ordförande Inga-Lis Sirenius 
 
 
Närvarande 
Else Ammor 
Burhan Hussain 
Inga-Lis Sirenius 
Tryggve Eriksson 
Ann-Katrin Höglund 
Ing-Britt Höglin 
Berit Härdfeldt 
Lars Ågren 
 

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

PROTOKOLL 
  
1.   Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 
   

2.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 

   
3.  Val av justerare 

Till justerare utsågs Lars Ågren. 
   

4.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll kommenterades och lades till handlingarna. 

   
5.  Information  

Förslag till riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker i Sundsvalls 
kommun 
Sundsvalls kommun har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker, 
stadigvarande eller tillfälligt. Syftet med riktlinjerna är att på ett enkelt och tydligt sätt redogöra 
för näringsidkare, tillståndsgivare och kommunmedborgare innehållet i alkohollagen och hur 
Sundsvalls kommun beslut att den ska tillämpas i ärenden som gäller serveringstillstånd. 
Förslaget har utgått ifrån den modell för kommunala riktlinjer som Folkhälsoinstitutet fastställde 
januari 2012. Remissen har skickats till representanterna i KPR som får lämna synpunkter på 
förslaget senast 30 november 2012. Handlingen medföljer protokollet. 
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Information om pågående budgetprocess  
Ordföranden gick i korthet igenom den pågående budgetprocessen. Prognosen pekar på ett 
underskott på 20 mkr 2012. Under budgetåret 2013 ska 67 mkr sparas. Effektiviseringen görs 
2013 inom verksamheterna och inga planer finns på nedläggning av särskilda boenden.   
 
LOV 
Kommentar från PRO 
PRO ställde frågan om LOV och val av utförare. 
 
Kommentar från ordföranden 
Förvaltningsdomstolen har beslutat att upphäva Sundsvalls kommuns beslut kring 
upphandlingen av personlig assistans. Beslutet innebär att möjligheten att välja utförare för dem 
som har fått boendestöd beviljad uteblir. Lagen om valfrihet (LOV) har varit i drift sedan 1 
oktober, ett antal ansökningar har inkommit som är under behandling. Två godkända utförare är 
klar, HSB-omsorg och Carema. HSB har endast ansökt i centrala Sundsvall, Carema har ansökt 
över hela kommunen. Beslutet om att införa Fritt val inom hemtjänsten är giltigt och har vunnit 
laga kraft och gäller alltså fortfarande. Kommunen har satt ett pris beroende på var man bor, 
mer i ytterområden och minst i centrum. Priset är inte förhandlingsbart.  
 
Kommentar från PRO 
Hur är ”stämningen” inom hemtjänsten för personal och brukare. 
 
Kommentar från ordföranden 
Man känner oro men inte oro över att mista sitt arbete utan man känner av att det är ”rörigt”.  
 
Personlig assistans 
Kommentar från PRO 
Vad händer med personlig assistans? 
 
Kommentar från ordföranden 
Personlig assistans blir än så länge kvar i kommunal regi, det finns inget beslut till upphandling 
under 2013. För att få en bra verksamhet kommer ett antal chefer att rekryteras. 
 
Kommentar från PRO 
Hur stor del av den personliga assistansen är kommunal? 
 
Kommentar från ordföranden 
En tredjedel av personlig assistans är kommunal och två tredjedelar är i privat regi. 

  
Skönsmohuset  
Ordföranden informerade utifrån hemtjänstgruppen i Skönsmon. Syftet är att inför 
konkurrensutsättningen hitta så bra sätt att utföra hemtjänst som det bara går. Det ger mer värde 
för dem som behöver hjälp, bättre användning av skattepengar och en bättre arbetsmiljö för 
medarbetarna. Arbetet bygger på Leans principer och Vanguard är grunden för det nya 
tankesättet som skall ge minskade kostnader, arbetsglädje och bra service till kunden. 
  
Kvalitetsuppföljning/kontroll 
Utifrån PRO´s fråga om kvalitetsuppföljning/kontroller kommer ärendet att tas upp vid nästa 
KPR den 7 december.  
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Avtalspension 
Erbjudande om avtalspension har gått ut till tillsvidareanställda födda 1948 – 1951 inom 
Sundsvalls kommun som arbetat in kollektivavtalad pensionsrätt i minst 10 år. Grundprincipen 
är att den egna tjänsten inte skall återbesättas. Omkring en femtedel av alla som fått erbjudandet 
kommer att få avtalspension.  

   
6.  Fotvård 

Punkten återkommer vid nästa KPR den 7 december. 
   

7.  Övriga frågor 
Förslag till sammanträdesplan 2013 
Sammanträdesplanen antogs av mötet. Handlingen medföljer protokollet. 
 
Kommentar från PRO 
Om ordföranden inte har möjlighet att närvara vid något av KPR´s sammanträden så vore det 
önskvärt med byte av sammanträdestiden. 
 
Kommentar från ordföranden 
Ordföranden försöker om möjligt att byta sammanträdestiden. 
 
Utskick av kallelser/protokoll 
Sekreteraren skickar ut kallelser/protokoll och övriga handlingar per brev till alla berörda som 
inte har tillgång till e-post, skrivare etc. 

   
  Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 
   
  Vid protokollet                                                            Justeras av ordförande 

 
 
 
………………………………                                      …………………………………                      
Ulla K Ortuño                                                              Else Ammor 
sekreterare                                                                    ordförande  
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…………………………………….. 
Lars Ågren 
RPG Riksförbundet Pensionärs Gemenskap  

 


