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Kommunala 

Pensionärsrådet 

 

Sammanträdesdatum 

2012-12-07 

Kl 09.00 – 12.00 

Rum KS-salen 

 

  Sekreterare: Ordf. 

Ordförande: Else Ammor Vice ordförande Inga-Lis Sirenius 
 

Närvarande 
Else Ammor 
Lars Persson 
Jenny Lilius 
Per Skjutar 
Britt-Marie Wedin 
Kerstin Nohrstedt 
Inga-Lis Sirenius 
Tryggve Eriksson 
Tage Söder 
Berith Johansson 
Christina Sällbom 
Ingrid Johansson 
Ann-Katrin Höglund 
Ulla-Britt Renard 
Wathier Svelander 
Ing-Britt Höglin 
Åke Näslund 
Anders Nylin 
Eda Andersson 
Olan Hedström 
Jan-Erik Nyberg 
Annhild Backlund 
Berit Olsson 
Leif Söderberg 
Åke Silén 
Margareta Grön  
Staffan Andersson 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Informatör, LOV-projektet 
Stadsbyggnadskontoret 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SKPF Svenska Kommunalpensionärernas förbund 
SPRF Sveriges pensionärers Riksförbund 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
SPF    Sveriges Pensionärsförbund 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
RPG   Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
RPG   Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
PRO   Pensionärernas Riksorganisation 
 

Protokoll 
   

1.   Mötets öppnande  
  Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

 
 

2.  Fastställande av dagordning  
  Dagordningen fastställdes.   
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3.  Val av justerare  
  Till justerare valdes Inga-Lis Sirenius, PRO. 

 
 

4.  Föregående protokoll  
  Föregående mötesprotokoll genomgicks. 

 
 

5.  Information  
  Jenny Lilius, informatör inom LOV-projektet, presenterar projektets 

slutrapport. Jenny berättade att de flesta pensionärer som nu får beslut om 
hemtjänst gör ett aktivt val och att de flesta väljer kommunens egen hemtjänst. 
Att så många gör ett aktivt val visar att vi byggt ett system som gör det enkelt 
att välja, enligt Jenny. Jenny visar kommunens hemsida för Fritt val och 
tillägger att man naturligtvis även kan ringa Mottagningsgruppen på tel. 060 – 
19 25 50. De har öppet 08.00 – 17.00 måndag – fredag.  
 
Jenny avslutade med att tacka Kommunala pensionärsrådet och 
pensionärsorganisationerna för att de velat vara delaktiga och engagerat sig 
under införandet av lagen om valfrihet inom hemtjänsten. 
 
Britt-Marie Wedin, medicinska ansvarig sjuksköterska, MAS, presenterar 
kommunens nya MAS - Kerstin Nohrstedt. Kerstin har tidigare arbetat inom 
kommunen i 30 år. Kommunen har anställt en MAS till. Hon heter Gurli 
Edlund och kommer närmast från en tjänst på Sollefteå kommun.  
 
Britt-Marie berättar om arbetet med ”avvikelser” inom omsorgen, dvs. när 
något gått fel. Varje år rapporteras 400-500 avvikelser. Syftet med arbetet är att 
lära av misstagen och förbättra omsorgen. Britt-Marie redogör därefter för 
2011 års Patientsäkerhetsberättelse. Den kan laddas ner från kommunens 
hemsida. Kommunförbundet Västernorrland har gett ut en rapport ”Att mäta 
kvalitet i kommunernas hälso- och sjukvård” Rapport 2012:12. Den kan laddas 
ner på adress; http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/Qusta-FoU-
rapport-2012.pdf 
 
Britt-Marie berättar om SeniorAlert, ett kvalitetsregister för att aktivt förebygga 
undernäring, fallskador och trycksår hos äldre.  
 
Karin Andersson berättar om Kvalitetsteamet som startade den 1 september 
2012. Man är tre personer i teamet.  
 
Information om marknadsprocessen kommer på ett senare sammanträde.  
 
Per Skjutar informerar om den nya Avfallsplanen för Sundsvall. Han uppmanar 
pensionärsorganisationerna att höra av sig till kommunen med synpunkter och 
idéer på hur avfallshanteringen fungerar. Per uppmanar även intresserade 
pensionärsföreningar att boka in honom eller någon från REKO till sina möten 
om man önskar mer information.  
 
Else Ammor delar ut skriftligt svar på fråga från PRO angående fotvården. 

 

http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/Qusta-FoU-rapport-2012.pdf�
http://www.fouvasternorrland.se/Filer/Rapporter/Qusta-FoU-rapport-2012.pdf�
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Svaret bifogas protokollet. 
 
Else Ammor informerar om att kommunfullmäktige nästa vecka kommer att ta 
beslut om att kommunen ska ta över hemsjukvården från landstinget fr.o.m. 
februari 2014. Mer information om hemsjukvården inom kommunen kommer 
vid ett senare möte med KPR.  
 
Else Ammor informerar om socialnämndens budget 2013. Ekonomiskt ser det 
ytterst svårt ut. Mer information kommer på kommande KPR.  

 
6.  Övriga frågor 

Följande upplysningar lämnas av Else Ammor efter frågor från KPR. 
 65+ kommer ut som vanligt 2013. 
 På ett kommande KPR-möte kommer information om korttidsvården på 

sjukhuset att ges.  
 Utbyggnad av Granlunda är beställd. Här är majoritet och opposition helt 

överens.  
 Önskemål framförs om att det nyhetsbrev som utkommit under LOV-

projektet ska fortsätta i någon form. Ordföranden tar med sig frågan. 
 Det företag som fått byggnadslov för ett äldreboende i Granloholm har 

inget avtal med kommunen och har inte heller något löfte om avtal med 
kommunen.  

 Det finns inga planer på att avveckla servicehusen. 

 

    
7.  Avslutning  

  Ordföranden tackar ledamöterna i KPR för det gångna året och önskar God Jul 
och Gott Nytt År.  

 
 
 
 …………………………………                      
Else Ammor                                                              
ordförande 
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…………………………………….. 
Inga-Lis Sirenius 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
 

 

 


