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Kommunala 
Pensionärsrådet 
 

Sammanträdesdatum 

2013-09-27 
Kl 09.00 – 12.00 
Rum 343 

 
Sammankallat av: 
Nina Klüwert 

 Sekreterare: 
NinaKlüwert 

 

Ordförande: Else Ammor Vice ordförande Inga-Lis Sirenius 
 
Närvarande 
Burhan Hussain 
Inga-Lis Sirenius 
Trygve Eriksson 
Tage Söder 
Berith Johansson 
Christina Sällbom 
Lars Ågren 
Ann-Katrin Höglund 
Ulla-Britt Renard 
Wathier Svelander 
Ing-Britt Höglin 
Åke Näslund 
Lena Österlund 
Lars Persson 
 
 

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.  
 
 

2. 
 

3. 

 
 
 

Mötets öppnande 
Ordförande Else Ammor hälsar välkommen till dagens möte. 
 
Val av justerare 
Ann-Katrin Höglund justerar dagens protokoll 
 
Fastställande av dagordning 
 
Ulla Näsman direktör för Kultur och fritidsförvaltningen: Information och 
kommunikation med seniorer, en projektgrupp har under året tittat på hur 
kommunen ska svara upp mot behoven för äldres information om nyheter och utbud 
som finns. Tidningen 65+ kostade 300 000kr/år och att hitta bättre och effektivare 
lösningar pågår. Lösningen just nu är att förbättra hemsidan, göra det enklare att 
hitta olika evenemang för seniorer, evenemangskalender för seniorer. 
Annonsera i dagspress om aktuella förändringar och nyheter.  
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Informationsmöten i olika kommundelar, 

• Skönsberg 
• Häreborg Indal 
• Matfors 
• Opalen Njurunda 

Under mars månad varje år. I april gå igenom hemsidan och i maj börja med 
planeringen av seniordagen i september eller oktober. Öka samarbetet med 
Pensionärsorganisationer och föreningar så alla kommer med som kan bidra 
med ökad information om olika aktiviteter. 
En planerad tidningsbilaga som ska komma ut i mellandagarna, de olika 
organisationerna och föreningar uppmanas att bli mer aktiva att lyfta olika 
ärenden till KPR och öka samarbetet med trygghetsrådet. 
Föreningsbyrån finns nu i Kulturmagasinet och det är viktigt att alla 
föreningar har anmält sig dit så de finns registrerade där, då får de också 
automatiskt information som utgår från Föreningsbyrån, det finns 
utvecklingsbidrag att söka för att utveckla aktiviteter för äldre. Anna och 
Micke heter de personer som arbetar på Föreningsbyrån och har man tankar 
och idéer så hjälper de gärna till att ex. förmedla samverkan med andra 
organisationer, det finns mycket möjligheter om man har idéer. Receptionen 
är öppen till kl 19.00 Kulturmagasinet. 
I år så infaller seniordagen den 17/10 kl 13.00-18.00, Temat är Trygghet. 
Olika kommunala aktörer medverkar och det kommer att finnas bemannat 
informationsbord på torget, olika utförare av hemtjänst i unga magasinet och 
korta föredrag i programsalen. 
Lena Österlund tar också upp att Folkhälsodagen som bland annat har en 
samverkan mellan polisen och räddningstjänsten i förebyggande arbete, det 
vore också något som man kan samarbeta med till seniordagen i framtiden. 
Det kommer också att finnas seniordagserbjudande i cafeét, underhållningen 
inte klart ännu, KPR medverkar på seniordagen. 
Ulla Näsman avslutar med att det finns ett stort utbud från Kultur och fritid 
och det är många olika aktiviteter för alla åldersgrupper och därför ska 
kommunen samarbeta inom alla förvaltningar för att alla aktiviteter och 
utbud inom kommunen ska komma alla till del. 
 
Hans-Anders Kempe arkitekt och Carina Sjölander 
demensvårdsutvecklare 
Granlundas ombyggnad 
Inför ombyggnaden av Granlunda, Västra vägen i Bergsåker, så har fyra 
olika förslag lämnats in och Han-Anders K och Carina S presenterar de olika 
förslagen vad de innebär med bilder på de olika planen, förslagen innebär 
både en utbyggnad uppåt på befintliga byggnader och även helt nya 
byggnader totalt skall 24 nya lägenheter byggas till, vad de innehåller och 
även de olika förslagens utemiljöer, de tar gärna emot synpunkter och de 
mailas till: 
carina.sjolander.sundsvall.se 
 
Rose-Marie Carlsson och Lennart Larsson 
Hemsjukvårdsprojektet, ett övertagande som tillsammans med länets sju 
kommuner och Landstinget tar gemensamt. Övertagandet sker 2014-02-03. 
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Utgångspunkten skall vara tröskelprincipen. Att brukare ska uppsöka 
vårdcentral vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Ansvarsfördelning 
mellan landsting och kommun gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende och boende med särskild service enligt LSS. i första hand är det 
kommunens ansvar i hemmet för både planerade och oplanerade besök av 
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnaster, allmän palliativ vård, 
allmän psykiatrisk vård, allmän habilitering, allmän somatisk vård och 
rehabilitering/hemrehabiltering De tillhör kommunen och hjälpmedel tillhör 
också kommunens kostnadsansvar. Specialisthjälpmedel som hörsel och 
synhjälpmedel kommer att ligga under landstinget även i fortsättningen. 
Hemsjukvården skall finansieras av skatteväxling där 30 öre går till 
hemsjukvården, fördelat så här löner 13 öre, hjälpmedel 12 öre, material 2,6 
öre och övriga kostnader 2,4 öre.  
Kommunens har hälso och sjukvårdsansvar dygnet runt oavsett ålder och 
diagnos. 
Kommunen ska ha hälsosamtal för alla som fyllt 75 år. 
Övriga åtgärder inför övergången 

• Säker e-post 
• Prator- ny SIP (sammanhållen vårdplanering) 
• NPÖ = Nationell patient översikt 
• Procapita – statistik utifrån ny verksamhet 
• Läkarmedverkansavtal 
• Hjälpmedelscentral 
• Tolkningsgrupp 
• Lokaler, utrustning, It, utbildning, upphandlingar, avtal 

Områdena är uppdelade enligt följande: 
• Nord områdeschef Stefan Unga tel 060-192546 sjuksköterskor äldreboende 

och distriktssköterskor, Alnösol,Alnö SH, Ljustagården, 
Hellbergsgården,Bruksgården,Solhaga, Tomtegränd, Lindgården, 
Korttisboende sjukhuset, Granbacken, Dsk Alnö/Ljustadalen, Dsk 
Skönsberg, Centrum nord, Bosvedjan, Korsta, Granloholm,Vårdplanerings-
sjuksköterska. 

• Väst, områdeschef vakant, Skogsbrynet, Knutshemmet, Knutsgården, 
Tunastrand, Thulegården, Attmarhem, Matfors SH, Rutsgården, Solgården, 
Kväll och Natt sköterskor, 
Dsk Stöde,Dsk Matfors, Dsk Liden. 

• Syd, områdeschef Britt Wöhrman,  tel: 060-192580 
Skottsundsbacken,Tingsta, Havssundet, Almedalen, Allégården, 
Kristinelund, Granlunda, Björkbacken, Hammarvägen, Midälvavägen, 
Växthusstigen, Finstavägen, Hammarvägen, Pool, Dsk Njurunda, Dsk 
Skönsmon, Dsk Centrum syd, Nacksta, Granlo 
Hälso och sjukvårds organisationen gäller från och med 1 september 2013 
när det gäller sjuksköterskor och distriktssköterskor. 
Områdeschef för fotvården är Margareta Wiklander 
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4.  Föregående protokoll 
Nycklarna kvar inom hemtjänsten som backupp. Det var på övning av branskyddet 
när en olycka inträffade som gjorde att det nya phoniro lock ej fungerade inom vissa 
hemtjänstområden, det fungerar nu som det ska. 
Frågan om var matlådorna tillverkas har inte fått svar men frågan tas om igen. 

 

    
5.  Information från socialnämnden 

Kommunalråd Jörgen Berglund har inbjudits till stora KPR i december, har inte 
lämnat svar ännu. 
Bemanningsprojekt pågår, alla områdeschefer har fått gå i Almancos 
chefsutbildning i bemanningsekonomi och cheferna har fått administrativt stöd så 
de kan ge sin tid åt att vara chef och ta ansvar och ge stöd till verksamheten. 
Det är främst vikariesituationen som ska förändras både när det gäller ekonomi, 
personal och vårdtagare. 
Meddelarskyldighet- externa utförare: inskrivet i underlaget att kommunen kräver 
det. 
Kommunal hemtjänst- Lex Sarah, Lex Maria: lagstadgat från kommunens sida. 
Kvittering av Mål och resursplanen 2014, förutom de beslutade 115 milj kr som ska 
sparas nästa år så tillkommer 45 milj kr till under 2014. 
Kostnadsanpassningar sker eftersom prognosen ändras, sparåtgärder har påbörjats 
inom många områden inom äldreomsorgen har grundbemanningen sänkts både 
dagtid och nattid, anpassad bemanning vid servicehusen, konvertering av daglig 
verksamhet till demensplatser, korttidsplatser till boendeplatser vid särskilda 
boenden. 
Ordförande Else Ammor informerar beträffande den politiska turbulensen att alla 
verksamheter fungerar och påverkas inte. 
 
  

 

    
6.  Övriga frågor 

Berit Johansson undrar om inte alla får ta del av AU-protokollet och det är det inget 
som hindrar, det skickas med e-post. 

 

    
7.  Avslutning  

   
 
Vid protokollet                                                            Justeras av ordförande 
 
 
 
………………………………                                      
…………………………………                      
                                                                                    Else Ammor 
sekreterare                                                                   ordförande 
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