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Kommunala pensionärsrådet
Datum
Tid
Plats
Justering av protokoll

2016-03-15
10.15 - 11.00
kommunhuset, rum 538A
Justerare är ordföranden Jonas Väst samt Wathier Svelander.

Närvarande
Anders Nylin (v ordf.)
Margot Nilsson
Kjell Olofsson
Leif Söderberg
Mirjam Sjöqvist
Berit Härdfeldt
IngBritt Höglin
Lage Eriksson
Wathier Svelander
Margret Bergström

PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
RPG, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap
SPRF, Svenska pensionärers Riksförbund
SKPF, Svenska kommunalpensionärers Riksförbund
SPF, Sveriges pensionärsförbund
SPF, Sveriges pensionärsförbund
SPF, Sveriges pensionärsförbund

Jonas Väst (ordf.)
Bodil Hansson
Linnéa Kjellman
Ina Lindström Skandevall
Caroline Grafström

(S) kommunstyrelsen
(S) kommunstyrelsen
(C) kommunstyrelsen
(L) kommunstyrelsen
kommunsekreterare

Inbjuden
Mats Abramson

utredare, socialförvaltningen

1. Mötets öppnande
Ordförande Jonas Väst öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet väljs Wathier Svelander.

3.

Dagordning
Dagordningen godkänns med vissa justeringar. Övrig fråga läggs till som punkt 9:
Mötestider KPR

4. Föregående protokoll
Läggs med godkännande till handlingarna.
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5. Presentationsrunda
Jonas Väst inleder en presentationsrunda. Ett antal nya KPR-ledamöter och ersättare
valdes av kommunstyrelsen den 15 februari, varav närvarande är ledamot Ina
Lindström Skandevall och nya ordföranden Jonas Väst. Dessa två presenterar sig lite
närmare för gruppen. Även övriga ledamöter gör kortare presentationer av sig själva.

6. Information om stöd för personer med demens och deras
anhöriga
Utredare Mats Abramsson från socialförvaltningen informerar om arbetet med att
Sundsvall ska bli en mer demensvänlig kommun. Han har fått i uppdrag att se över hur
kommunen bättre kan stödja personer med demens och deras anhöriga. Uppdraget rör
inte bara äldre utan fler målgrupper eftersom även yngre människor kan få olika typer
av demens. Målet är att underlätta det vardagliga livet för dessa personer och deras
anhöriga. Fokus kommer även vara på dem som går på dagverksamhet.
Det finns redan många insatser i kommunen för denna grupp. Bl a anhörigcentrum med
anhörigstödjare som är till för de personer som tar hand om sjuka anhöriga. Det
genomförs olika typer av anhörigutbildningar och man arbetar med olika tekniska
hjälpmedel som kan underlätta vardagen för anhöriga. Det finns även dagverksamhet
för personer med demens. Det är också viktigt att arbeta mer med vårdpersonalens
bemötande
Uppdraget är att bl a besvara frågorna: Vad gör kommunen i nuläget? Hur ska vi uppnå
de uppsatta målen om ett förbättrat anhörigstöd? Vilka insatser behövs göras?
Resultatet från utredningen kommer att redovisas för socialnämnden i maj. Det är
viktigt att få till en långsiktig strategi för hur kommunen ska arbeta med dessa frågor.
Uppkomna frågor till Mats:
Wathier Svelander: Är utredningen på något sätt kopplad till boendefrågan för äldre?
Mats svarar: Om dementa har särskilt boende har de redan stöd kopplat till där de bor.
Det är framförallt de personer som har vanligt boende som man ska titta närmare på
hur man kan stödja. Det kan dock även framkomma att man behöver göra insatser på
olika boenden.
Ina Lindström Skandevall: Ingår det i uppdraget att underlätta att demensutredningar
kan komma till stånd? Kan man få stöd kring detta? Mats svarar: Det ingår inte i
uppdraget eftersom demensutredningar är landstingets ansvar, inte kommunens.
Mirjam Sjöqvist berättar att hon har en anhörig som har någon form av demens och
som inte vill gå till läkare för att utreda detta. Det är mycket jobbigt för anhöriga i den
situationen och det är viktigt att dessa får råd i hur de ska göra för att få hjälp att få till
stånd en demensutredning, när personen som berörs inte vill göra en sådan. Kommer
socialförvaltningens utredning se över hur kommunen kan ge stöd i sådana situationer?
Mats svarar: Att en demensutredning kommer till stånd kan kommunen inte påverka
nämnvärt men det finns redan nu anhörigstödjare man kan vända sig till för att få råd i
liknande situationer. Just nu finns det fyra stycken sådana. Denna stödfunktion kan
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möjligen utökas i framtiden. Det främsta uppdraget nu är att höja kvalitén på stödet till
anhöriga.
Berit Härdfeldt: Finns det nu någon form av avlastning för anhöriga som vårdar
dementa i hemmet? Mats svarar: Det är två personer i kommunen som arbetar med just
avlastning i hemmet, vilket är alldeles få. Något som utredningen möjligen kan peka på
är att resurserna för detta bör utökas.
Mats bjuds in till nästa KPR-sammanträde den 13 maj för att då berätta om vad som
framkommit i utredningen.

7. Yttrande kring motionen: Motion angående hjälptelefon ”PRISpensionärs rätt i samhället” (L)
Anders Nylin och Wathier Svelander har arbetat fram ett yttrande kring motion
angående hjälptelefon. Anders Nylin beskriver hur han nyligen gjort egna erfarenheter
i kontakt med vården och själv insett behovet av en lösning för äldre personer som
innebär stöd i rådgivning och hjälp med kontaktvägar in i kommunal verksamhet.
Wathier menar att motionen måste utmynna i något konkret. Det är viktigt med
resultat. Bodil beskriver den normala hanteringen av motioner och remisser. Efter att
remissvar gällande motionen har kommit in till koncernstaben från olika instanser gör
tjänstemän ett underlag med förslag till beslut. Detta överlämnas sedan till politikerna
för beslut. Tidsperspektivet från inlämnad motion till politiskt beslut är relativt långt.
Berit har funderingar över vilken person som ska kunna svara på personernas frågor i
hjälptelefonen. Det är viktigt att hitta någon med rätt kompetens som kan guida rätt så
att man får den hjälp man behöver. Linnea påtalar att det redan nu finns ett
direktnummer till handläggare på socialtjänsten som man kan ringa när man behöver
snabb kontakt med någon som kan svara på frågor som rör socialtjänstens verksamhet.
Handläggarna kan även hänvisa personer vidare inom kommunen.
Beslutas att samtliga representanter för pensionärsorganisationerna i Kommunala
Pensionärsrådet står bakom yttrandet, i vilket man är positivt inställd till en framtida
rådgivningstjänst för de äldre i Sundsvalls kommun.

8. Diskussioner kopplade till analysseminariet
Reflektioner kring seminariet:
Berit tycker att det var allmänt positivt att bli inbjuden till seminariet. Kjell menar att
det tyvärr inte pratades mycket om pensionärsfrågor. När man läser analysrapporten
står det dock en hel del i själva texten men detta saknades på själva seminariet. Bodil
gör samma reflektion om avsaknaden av frågor på seminariet som berör äldre. Det
sades t ex inte mycket om äldreomsorgen. Även hon påpekar att det dock är bra
beskrivet i analysrapporten.
Wathier ser även socialdirektör Silvia Sandin Vibergs medverkan i KPRs
sammanträden som en möjlighet att få information om viktiga frågor som rör äldre.
Utöver politikerna, är hon en nyckelperson som rådet kan göra olika typer av inspel till.
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Jonas påtalar att det nu är viktigt att relativt snabbt ta kontakt med de politiska
partierna och lämna synpunkter och inspel inför arbetet med budgeten.

9. Övriga frågor
Om mötestider KPR
Wathier påtalar att under förra sammanträdet avslutade socialtjänstdirektören Silvia sin
information i förtid. Hon använde inte den tid hon hade till sitt förfogande vilket gjorde
att informationen blev något kortfattad. Sammanträdet avslutades dessutom redan strax
efter kl 11 fastän mötestiden var satt till kl 12.30. Bodil menar att hon som ordförande
har kunnat vara tydligare med ramtiden för Sundsvall Mat & Måltiders
informationspunkt, men att hon samtidigt upplevde att de fanns många frågor och
funderingar kring ämnet som borde läggas tid på. Dessutom utgick en
informationspunkt från dagordningen vilket lämnade lite mer spelrum för justeringar i
mötets tidplan.
Åsikter framförs också om att det är mycket negativt att inbjudna personer inte har
kommit till sammanträden fast de varit inbokade sedan länge. Om tid avsätts för en
informationspunkt så bör den också hållas och inte underskridas.
Rådet beslutar att vid planeringen av KPRs sammanträden ska exakta tider för
informationspunkter slås fast. Detta ska sedan kommuniceras ut till inbjudna personer.
Om det finns särskilda frågor som man vill ställa till inbjudna gäster är det bra om
dessa mailas i förväg till kommunsekreterare Caroline Grafström, så kan hon
vidarebefordra dessa till dem som ska svara. Det går också bra att ringa henne och
lämna frågorna muntligt. Detta ger inbjudna gäster en chans att förbereda sig så att de
kan lämna ett mer uttömmande svar när de kommer till sammanträdet.

10. Nästa möte
Datum: 13 maj 2016
Tid: 09.00-12.00
Plats: KS-salen, kommunhuset

Sekreterare

Caroline Grafström
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Justeras

Jonas Väst

Wathier Svelander

Ordförande

Justerare

