
 
 

 

Protokoll fört vid möte 2014-05-06 med Kommunala pensionärsrådet 

Närvarande: 
Inga-Lis Sirenius, vice ordförande, Burhan Hussain, Tore Mattsson, Christina Sällbom, Lars Ågren, 
Ann-Katrin Höglund, Ulla-Britt Renard, Wathier Svelander, Berit Härdfeldt och Lars Persson. 
 
Inbjudna: 
Margit Alenmark (Finska föreningen), Jörgen Berglund (kommunstyrelsens ordförande), Håkan 
Littzell (handläggare Lov), Mats Abramsson (utredare Strategienheten), Carina Sjölander 
(demensvårdsutvecklare), Gurli Edlund och Kerstin Norhstedt (medicinskt ansvariga sjuksköterskor). 
 
 
1 §. Mötets öppnande 
Inga-Lis Sirenius förklarade mötet öppnat. 
 
2 §. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare för mötet valdes Lars Ågren. Wathier Svelander valdes att jämte mötets ordförande 
justera dagens protokoll. 

3 §. Föregående protokoll 
Protokoll från KPR 2014-02-27 och KPR AU 2014-03-25 genomgicks. 
 
4 §. Socialnämnden informerar 

1. Håkan Littzell informerade om trygghetslarm. Det finns 1700 larmkunder. 60 % av larmen 
stannar hos larmmottagaren. Larmen används även som kommunikationskanal. Samtalen som 
inte är regelrätta larm måste minska. Åtgärder för detta är dels att förtydliga vad larm är, dels 
att genomföra ett teknikbyte. Antalet larm har ökat till stor del beroende på att vårdtagaren 
väntar på personal. Teknikutvecklingen förändrar förutsättningarna för larmen, då nuvarande 
larm därför kommer att sluta fungera. Håkan Littzell informerade även om ”nattfrid”, tekniska 
lösningar för att se hur vårdtagarna mår under nätterna, t ex kamera hemma med 
sekundsnabba ”besök”.  

2. Jörgen Berglund avser att vara med en stund vid KPR möten. Han meddelade med anledning 
av en tidigare fråga att hörslingor finns i ett antal lokaler. Någon efterfrågan av ytterligare 
hörslingor finns inte. Äldreboenden är komplicerade att bygga, då många faktorer måste 
stämma. Ritningarna för Granlunda måste göras om. Ett bostadspolitiskt program skall tas 
fram för kommunen. Olika projekt för äldreboenden är aktuella. Det stora behovet är centralt 
placerade äldreboenden. Kommunen lämnar bidrag till trygghetsboenden genom att bekosta en 
del av personalkostnaden. 

3. Mats Abramsson informerar om äldreomsorgens lokalförsörjningsplan. Beslut finns byggande 
av särskilt boende vid Hällbergsgården och Norra kajen med beräknad inflyttning i början av 
2017. Särskilt boende i Bosvedjan vid Skogsbacken skall utredas. Dessa tre projek ger 
tillsammans cirka 125 platser. Kontraktet för korttidsplaterna på sjukhuset gäller t o m 2015-
03-30. De måste ersättas genom förhyrning av lokaler eller genom tillfällig lösning med 
moduler. Avsikten är att ersätta Björkbacken genom utbyggnad av Granlunda. Projekteringen 
måste dock göras om på grund av för höga kostnader. Korttidsplatser vid Lindgården 
förändras till permanenta platser (cirka 49 stycken). Ombyggnad av Tingstagården ger 14 nya 



 
paltser. Sammantaget ger alla dessa åtgärder 222-267 nya permanenta platser och 45 nya 
korttidsplatser.   

4. Carina Sjölander informerade om anhörigstöd. Anhöriga till demenssjuka tar kontakt allt 
tidigare. Kommunen samverkar med landstinget ger stöd och råd, anordnar utbildning för 
anhöriga och personal. Vid anhörigcenter finns två konsulenter, som har uppsökande 
verksamhet samt ger stöd vid samtal i grupp och enskilt. Det finns också två undersköterskor 
som anhörigstödjare. På äldreboende finns tre platser för demenssjuka som normalt vårdas i 
hemmet, där de kan bo två veckor i taget för avlstning för den anhörige. Dagvård, som är 
biståndsbedömt, med mental och fysisk stimulering och som ger avlastning för den anhörige. 

5. Gurli Edlund och Kerstin Nohrstadt, medicinskt ansvariga sjuksköterskor berättade om sina 
arbetsuppgifter och ansvarsområden. En årlig patientsäkerhetsberättelse, som finns på 
kommunens hemsida, redogör utförligt för deras arbete i kommunens särskilda boenden. 
Vanliga kvalitetsbrister är trycksår, fallolyckor och munhälsan. Smärtupplevelser hos de äldre 
är vanliga, varför smärtlindringen måste uppmärksammas mer och förbättras. 

5 §. Övriga frågor 
            Wathier Svelander tog upp följande frågor. 

1. På äldreboendena bör det finnas tillgång till fler TV kanaler på dagrummen. Möjligheterna till 
detta måste utredas. 

2. Broschyren 65+ efterfrågas av en del äldre. Kommunen har lagt ned den främst på grund av 
kostnaden. En enklare information bör finnas med t ex de viktigaste telefonnumren som är 
aktuella för de äldre. Lars Persson föreslog att vid nästa möte med KPR samtala om vilken 
information som är betydelsefull för pensionärer. 

3. Enligt tidigare information är 90 % nöjda med maten i matlådorna. Detta ifrågasätts, då det 
finns klagomål på maten. Wathier Svelander vill ta del av enkäten. De äldre vill även sitta 
tillsammans i matsalen även på helgerna och äta matlådorna; det bör finnas möjligheter att 
värma maten.  Berglund meddelar att det är samma mat i matlådorna som på restaurangerna. 
Wathier Svelander rättelse vid justering att Jörgen Berglund säger att det inte är några 
problem att ordna att sitta tillsammans och tillgång att värma maten även på helgerna. 

4. Ledamöterna från pensionärsorganisationerna bör träffas en timme före KPR för att gå igenom 
de frågor som finns på dagordningen. 

6 §. Mötet avslutades och ordföranden önskade de närvarande trevlig sommar. 

 

Vid protokollet 

 

Lars Ågren 

 

Justering 

 

Inga-Lis Sirenius  Wathier Svelander 


