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Kommunala pensionärsrådet
Datum

2017-09-15

Kl 09.00 – 12.10
Tid
Kommunhuset, Kommunstyrelsesalen (KS-salen) samt Norra Kajen
Plats
Justering av protokoll Justerare är ordföranden Jonas Väst samt Kjell Olofsson.
Närvarande
Margit Alenmark
Anders Nylin (v ordf.)
Lillian Borg
Margot Nilsson
Kjell Olofsson
Leif Söderberg
Aagot Lögdahl
Mirjam Sjöqvist
Berit Härdfeldt
IngBritt Höglin
Lage Eriksson
Wathier Svelander

Finska föreningen
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
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

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

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

Inbjudna
Silvia Sandin Viberg
Karin Holmin
Mats Abramson
Hans-Åke Oxelhöjd

socialdirektör
verksamhetschef, socialförvaltningen
utredare, socialtjänsten
fastighetsstrateg

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

2. Val av justerare
Att jämte ordförande justera protokollet väljs Kjell Olofsson.

Protokoll
Kommunala pensionärsrådet

2017-09-15

2 (5)

3. Dagordning
Dagordningen godkänns med vissa justeringar. En övrig fråga läggs till angående
deltagare till undersökning om simhallar och badvanor.

4. Föregående protokoll
Läggs med godkännande till handlingarna.

5. Kort information om seniordagen 2017
Wathier Svelander informerar om planeringsarbetet inför årets seniordag den 9 oktober
(kl 9-14). Planeringsgruppen har haft två träffar och den nya kontakten på kultur- och
fritidsförvaltningen som heter Ida Norberg. Linnéa Kjellman (C) kommer delta under
dagen och hon arbetar för att skaffa fram profilprodukter från kommunen och även
blommor att ha på KPR:s informationsbord. Caroline Grafström gör ny beställning på
KPR-flyer.
Socialdirektör Silvia Sandin Viberg informerar om att socialförvaltningen kommer
bjuda in 100 personer för ”Afternoon tea” i anslutning till Seniordagen. Träffen
kommer vara ett dialogsamtal om visionen ”Ett gott äldreliv i Sundsvall”. De inbjudna
ska ge inspiration till hur äldreomsorgen i Sundsvalls kommun ska utvecklas. Silvia
bjuder in 3-4 personer från KPR till evenemanget och meddelar att hon vid ett senare
tillfälle kommer att ge återkoppling till KPR om vad som framkom vid evenemanget.
KPR utser Kjell Olofsson, Wathier Svelander och Margit Alenmark till KPR:s
deltagare i evenemanget.

6. Information från socialtjänsten
Socialdirektör Silvia Sandin Viberg och verksamhetschef Karin Holmin informerar
om personalkontinuitet inom hemtjänsten utifrån inkommen fråga angående detta. Just
nu är det ca 12 olika personer per brukare och månad. Vi ligger bra till i Sundsvall i
jämförelse med andra kommuner. Detta är en positiv effekt av införandet av
Skönsmomodellen som nu genomförts i 18 olika hemtjänstområden. Modellen innebär
att personalen jobbar i små grupper och på vissa håll har det lett till att man har så få
som ca 8 personer per brukare och månad. Skönsmomodellen har rönt stort intresse
från hela landet och det har varit ett antal studiebesök hos socialtjänsten kopplat till
modellen.
Fråga ställs om målsättning för antal vårdare per brukare. Karin svarar: helst under 10
personer. För att nå dit behöver man arbeta på ett annat sätt. Skönsmomodellen kräver
ett helt annat ledarskap. Chef bör vara närvarande men också ha en tillit till att de som
möter människorna också kan se behoven. Att införa arbetsmetodiken på
äldreboendena kommer att ta viss tid.
Fråga ställs om det finns möjligheter för utlandsfödd personal att få utbildning för att
stärka svenska språket. Silvia svarar att socialtjänsten, tillsammans med
vuxenutbildningen samverkar kring sådana utbildningar.
Aktuell kö till äldreboenden är 133 personer. Det är just nu extra hårt tryck eftersom
bygget av nya äldreboenden har blivit försenade. 64 personer väntar på 79 lägenheter
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på Norra kajen. De som just nu står i kö har hemtjänst samt finns på korttidsplatser.
Allmänt finns det önskemål om tryggare boenden. Silvia förklarar skillnaden mellan
servicehus och trygghetsboenden. Plats på servicehus ansöks via socialtjänsten medan
trygghetsboenden är vanliga boenden som har målgrupp äldre. Dessa är en del av den
vanliga bostadsmarknaden.
Wathier Svelander har för KPR:s räkning skickat ett antal frågor till socialtjänsten
innan sammanträdet (kursiv text):
Stimulans medel för 2018 vill vi i KPR gruppen att du redovisar på novembermötet då
är alla ordförarna från föreningarna inbjudna.
Silvia informerar att det kommer att ske en information på novembermötet men att
budget för 2018 tyvärr inte kommer vara klar då. Däremot kan de informera om hur det
har sett ut under 2017. En större del av medlen kommer att fördelas till samma insatser
under nästa år eftersom flera av dessa är tvååriga. Det kommer t ex bli en fortsättning
för Trygg hemma-teamen och eventuellt mer pengar till demensteamen och
specialistsjuksköterskor på äldreboenden.
Enligt massmedia är det oroligt på våra boenden, på förra mötet informerade IngMarie Svalberg angående Kristinelund hon sa att det var möten med personalen( ATP)
m.m. Hon poängterar att arbetsledningen är en viktig kugge i det hela. Hur kan det
uppstå nästan dagligen i massmedia besvikelser av olika slag på våra boenden?
Silvia svarar: att vissa beslut som fattas kommer tydligt påverka enskilda anställda
vilket leder till oro. En stor fråga är hur man ska schemalägga personalen – det gäller
att effektivt täcka in personalbehov på dygnets alla dagar och timmar. Karin svarar att
man vidtar självklart åtgärder om det kommer in klagomål och synpunkter. Det är
också viktigt att se över lokaler då vissa är jobbigare att arbeta i. När det gäller
arbetsmiljöfrågor så görs regelbunden tillsyn på äldreboenden.
Korttidsboende, hur fungerar det i dag? Används några moduler? Karin svarar:
Kommunen har inga boenden i moduler idag utan hyr två avdelningar på sjukhuset
fram till januari då det tillkommer platser på nya äldreboenden. Det är 45 personer som
väntar på dessa platser.
Fråga ställs om det kommer skapas fler heltidstjänster? Silvia svarar: 93% har
heltidstjänster. Det är inte så många som vill ha heltid och som inte har fått det.
Karin Holmin informerar kort om hjärtstartare på särskilda boenden. Det finns inte på
något äldreboende eller på servicehusen ännu men förvaltningen ska titta närmare på
frågan.
Leif Söderberg informerar om att PRO Indal har frågat om de får placera en
hjärtstartare på äldreboendet på orten men att man inte får något svar. Silvia ställer
fråga om vad man tänker att placeringen ska ge? Hon vill förtydliga att personalen inte
har möjlighet att åka ut till enskilda hem för att använda hjärtstartaren. Leif förklarar
att det handlar om att få en tillgänglig placering på orten.
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Karin undersöker med äldreboendet och även räddningstjänsten vad som gäller för
hjärtstartare. Eventuellt blir det också en fråga om utbildning av personalen på
boendena.

7. Inför studiebesöket på trygghetsboendet och äldreboendet,
Norra kajen
Utredare Mats Abramson informerar om att äldreboendet på Norra kajen med 79
lägenheter beräknas stå klart i januari. Det blir 45 platser på Granlunda och inflyttning
sker under sommaren 2018. Heffnersgården får 47 platser och beräknas vara klart i
december 2018, och i drift i början på 2019. Hur behovet ser ut efter 2021kommer
utredas senare.
Fråga ställs om placeringen av boenden? Ska det tillkomma boenden även utanför
centrum. Mats svarar att man gör analyser av hur framtida behov ser ut, men att det
idag inte finns konkreta planer att bygga ute i landsbygden. Det man tydligt kan se är
att det finns ett ökat behov av trygghetsboenden.
Bodil Hansson (S) berättar att i samtal med äldre medborgare framkommer tydliga
önskemål om fler hyresrätter utanför centrum, som t ex i Njurundabommen.
Fråga ställs om äldreboendet Tuna-Strand ska få utbyggnad som planerat. Mats svarar:
Det fanns tidigare med som en möjlig lösning för att få till fler platser men att man
sedan prioriterat nybyggnationer. En eventuell utbyggnad finns dock med i de analyser
som kommer göras om framtida platsbehov.

Fastighetsstrateg Hans-Åke Oxelhöjd informerar om hur Sundsvall växer. Just nu
byggs både bostäder och företagslokaler. Sundsvall är branschtätast i Norrland och
utifrån analys av befolkningsprognoser bör 2000 nya bostäder vara inflyttningsklara i
slutet av 2021. Äldreboenden och trygghetsboenden ingår i dessa.
Hans-Åke berättar om strategier för planering av bostäder för äldre. När man planerade
för byggnationer på Norra Kajen var det prioriterat att det skulle finnas äldreboende
och trygghetsboende där. Det var viktigt att ett av de mest attraktiva lägena i staden
inte bara skulle bebyggas med dyra bostadsrätter. I Mitthems trygghetsboende finns det
136 lägenheter.

8. Övrig fråga
Kultur- och fritidskontoret genomför en utredning om sim- och badanläggningar då
flera anläggningar är i mycket dåligt skick. Bl a ska man intervjua intressenter och de
som kan tänkas ha behov av anläggningarna. Utredarna vill därför gärna ha kontakt
med någon från KPR som kan prata om de äldres behov av sim- och badanläggningar.
Kjell Olofsson och Lilian Borg anmäler sig som kontaktpersoner.
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Nästa sammanträde (”Stormöte”):
Datum: 24 november 2017
Tid: 09.00 - ca 12.00
Plats: Kommunfullmäktigesalen, kommunhuset

(Efter sammanträdet gör pensionärsrådet studiebesök i Mitthems
trygghetsboende samt det äldreboende som just nu byggs på Norra Kajen.)

Justeras

Jonas Väst

Kjell Olofsson

Ordförande

Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

