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Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 
Datum: Tisdagen den 22 september 2021 kl. 8.30–8.55, 9.20–10.00 
Plats: Distansmöte via Zoom 

Närvarande ledamöter:  
Klas Bergström (M) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Lena Liljeblad PRO 
Gerd Persson SPF 
Maj Lis Askebro,  

Övriga närvarande 
Catrin Josephson, socialchef 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Siobhán Górny, sekreterare 
 

Sammanträdet inleds med en tyst minut till minne av Lars Berglöf, PRO.  
 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
Information om Äldredagen 2021 läggs till under punkt 12, Övriga frågor.  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

2. Frågor från föreningarna 

Fråga om hur det har gått med förstudien om eventuell ombyggnad av Estrids och 
Vilhelms gård 
Catrin Josephson informerar om arbetet med förstudien. Om socialnämnden beslutar att 
genomföra förtätningen finns det anledning att återkomma till KPR för mer synpunkter. 
Senast december borde resultatet från förstudien finnas klart för att presentera för 
socialnämnden.  

Vilka eventuella besparingar, avgiftshöjningar eller indragningar kan bli aktuella för de 
äldre med anledning av den föreslagna skattesänkningen 
Klas Bergström (M) informerar. Kommunen har goda resultat och skattesänkningen behöver 
i sig inte betyda avgiftshöjningar eller liknande. Om socialnämnden skulle komma att fatta 
sådana beslut kommer det att ha andra direkta orsaker.   
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Informationsärenden 

3. Pågående tillsyn av IVO av medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt 
boende 

Catrin Josephson informerar. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en  
inspektionsinsats över hela landet på kommunala boenden i egen regi. Fokus ligger på den 
medicinska vården. Inspektionen kommer i tillsynen att välja ut ett antal journaler slumpvis 
och där studera allt och utifrån detta eventuellt besluta om vidare tillsyn/åtgärder.  

4. Pågående tillsyn av Arbetsmiljöverket av arbetsmiljön inom hemsjukvården  
Lisa Bouveng informerar. Arbetsmiljöverket (AMV) genomför en nationell tillsyn. I denna är 
vissa kommuner utvalda att granskas inom flera verksamheter, t.ex. skola och hemsjukvård. 
Under dagen den 21 september kommer kommunens hemsjukvård att granskas. Eftersom 
tillsynen är nationell får kommunen inte resultatet direkt utan det kommer som en del i den 
övergripande rapporten. Skulle tillsynen visa behov av ytterligare tillsyn återkommer AMV.  

5. Förändrad organisation och ledning för hemsjukvård och hemtjänst 
Lisa Bouveng informerar. Hemvården bildades för två år sedan man slog ihop hemtjänst, 
hemsjukvård och rehabiliteringen. Under dessa år har kommunen sett att arbetsgruppen blev 
väldigt stor och att man inte fått de effektiviseringsresultat som var tänkta. När 
verksamhetens chef valde att säga upp sig bestämde kontoret sig för att göra en 
omorganisation och dela enheten i två med två enhetschefer.  

6. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 
Inga frågor anmäls. 
 

Mötet tar en paus kl 8.55–9.20 inann den gemensamma mötesdelen med KFR.  
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