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Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13-15 

(Workshop kl. 9-12) 

Beslutande T Bohman (S), ordf., N-E Olofsson (S), E Johansson (L) 

SPF – Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren 

PRO – Iron Henriksson, Britta Johansson, Gunnel Bjäde 

RPG –  Ann-Loriz Bergman, Anna-Lena Ziegler 

SKPF – A Ahlgren (endast em) 

Övriga deltagare SPF – Staffan Magnusson 

PRO – Solveig Helander Mörnefeldt 

Marianne Karlsson, t.f. vård- och omsorgschef; Joakim Hedström, funktionschef 

ÄO/Särskilt boende; Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder; Martina Boström, 

funktionschef FO; Monica Danielson, nämndsekreterare  

Utses att justera Anna-Lena Ziegler, RPG 

Justeringens plats 
och tid 

Per post 2017-11-20 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 33-41 

Ordförande 

Monica Danielson 

 

Justerare 

Tommy Bohman 

 

 Anna-Lena Ziegler 
 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Sammanträdesdatum 2017-11-07 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2017-11-20 Datum för anslagets 
nedtagande 

2017-12-12 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreteraren 

Underskrift  

 Monica Danielson 
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§ 33 Dnr - 

Fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2017-11-07 fastställs enligt nedan: 

§ 33 Fastställande av dagordning 

§ 34 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 35 Information om pågående och framtida verksamhet - Witalabostäder 

§ 36 Funktionschef för funktionshinderomsorg Martina Boström - presentation 

§ 37 Förändring av betalningsansvar  

§ 38 Trygghetslarm - information 

§ 39 Information från förvaltningen  

§ 40 Sammanträdestider KPR 2018 

§ 41 Noterat till protokollet 
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§ 34   Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Delgivningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-05-02 § 11-22 och 2017-09-05 § 23-32.  
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§ 35   Dnr – 

Information om pågående och framtida verksamhet – 
Witalabostäder 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Eric Engelbrektsson, VD för Witalabostäder informerar om pågående och framtida 

verksamhet hos Witalabostäder. 

Engelbrektsson berättar bl.a. att  

- den nya våningen på Mogärde seniorboende kommer att vara inflyttningsklar i början 

av år 2018. Alla lägenheter är uthyrda och kötiden är ca 3-3,5 år.  

- en nyproduktion av lägenheter påbörjas i Ekenässjön nästa år. Byggnationen omfattar 

5 våningar med 30-40 lägenheter. Byggnationen ska vara klar tidigt 2019. 

- nybyggnation på Kullgatan/Vildvinet om 60 + 60 lägenheter planeras.  

- en plan för underhållsarbeten finns där bl.a. en större upprustning av Kantarellen ingår. 
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§ 36   Dnr – 

Funktionschef för funktionshinderomsorg Martina Boström, 
presentation 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Martina Boström, funktionschef för funktionshinderomsorg gör en kort presentation av 

sig själv och informerar därefter om pågående arbete med bl.a. organisatoriska 

förändringar inom funktionshinderomsorgen.  
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§ 37   Dnr – 

Förändring av betalningsansvar - information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar om förändringar i 

betalningsansvarslagen som träder ikraft vid årsskiftet. 

Fr.o.m. 15 januari 2018 kommer förändringar att ske i vår region. Ett kommunalt 

betalningsansvar för medicinskt utskrivningsklara patienter kommer att utgå enligt ett 

genomsnittsvärde av de dagar som maximalt/minimalt nyttjats vid hemtagning av 

patient. 

Ökad samverkan eftersträvas för trygg och säker vård vid in- och utskrivning från sjukhus 

samt vård och omsorg i hemmet.  

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det.” 

Arbete med ”Hemtagningsteam” har påbörjats vid vård- och omsorgsförvaltningen. 

Hemtagningsteam innebär hjälp med vård och omsorg under 14 dagar vid hemkomst 

från sjukhus, om vårdbehovet är förändrat mot tidigare behov. Under dessa dagar 

utreds och beslutas om fortsatta insatser genom ex. hemtjänst efter de 14 dagarna. 

Kostnaden för tjänsten ingår i maxtaxa för äldreomsorg.   
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§ 38   Dnr - 

Digitala trygghetslarm - information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en ny upphandling av trygghetslarm, och 

arbete pågår med att byta ut de gamla analoga larmen till nya digitala larm. 

Drifttekniker Ernad Sljivar visar hur ett digitalt trygghetslarm ser ut, och berättar om hur 

larmet installeras och används. 

De nya larmen har stor täckning då s.k. multikort används. Detta innebär att larmen 

kopplas upp mot starkaste signalen oavsett teleoperatör. 

Tidigare besvarades larmen av hemtjänstpersonal i tjänst, vilket nu förändras till att 

besvaras av en larmcentral. Detta innebär att larmen besvaras omgående och att larmet 

når berörd personal så fort som möjligt.  

I dagsläget är 100 digitala larm inkopplade, och arbetet fortgår tills alla larm är utbytta. 
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§ 39   Dnr –  

Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar kort om vad som är på gång 

inom vård- och omsorgsförvaltningen, bl.a.  

- Digitala trygghetslarm 

- Nytt planeringssystem för hemtjänst våren 2018 

- Detaljbudget 2018, underskott gällande externa placeringar och personlig assistans  

- Rekryteringsprocess vård- och omsorgschef 

- Hälsoprojekt 

- Bemanningsplanering och Individens behov i centrum, IBIC 

-------------------- 
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§ 40   Dnr  

Sammanträdestider 2018 – Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Sammanträdestider för år 2018 fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdestider och workshops samt tider för beredningsmöte 2018 föreslås enligt 

följande: 

Datum  Anm.  Beredning  
för möte     kl. 10, Stadshuset 
    

6 februari  -   10 januari  

8 maj  inkl. workshop under fm  11 april 

4 september   -  8 augusti 

6 november   inkl. workshop under fm  10 oktober 
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§ 41   Dnr – 

Notering till protokollet 

Lennart Carlsson (SPF) framför ett stort tack från kommunala pensionärsrådets 

ledamöter för bra workshops och information vid pensionärsrådets sammanträden. 

Carlsson säger även att vård- och omsorgsförvaltningen gör ett fantastiskt arbete inom 

vård och omsorg, som är mycket uppskattat. 

Ordföranden avslutar sammanträdet med ett tack till samtliga ledamöter för bra 

synpunkter och diskussioner. 

Ett tack riktas till ledamöter, politiker och tjänstemän för 2017 med en önskan om en 

God Jul och ett Gott Nytt År 2018. 

 

 

 

 

 

 


