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Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Datum

2019-11-22

Tid
Plats
Justering av protokoll

Kl. 11.30 – 12.00
Kommunhuset, Kommunfullmäktigesalen
Justerare är ordförande Niklas Säwén och Aagoth Lögdahl.

Närvarande
Eila Nilsson
Kjell Olofsson
Lillian Borg
Aagoth Lögdahl
Stefan Aronson
Berit Andersson
Eva Wikman
Ing-Britt Höglin
Maud Selinder
Wathier Svelander
Margret Bergström

Finska föreningen
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
PRO, Pensionärernas Riksorganisation
RPG, Pensionärernas Riksorganisation
RPG, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap
SKPF, Svenska kommunalpensionärers Riksförbund
SKPF, Svenska kommunalpensionärers Riksförbund
SPF, Sveriges pensionärsförbund
SPF, Sveriges pensionärsförbund

Niklas Säwén (ordf.)
Tom Emanuelz
João Pinheiro
Caroline Grafström

(S) kommunstyrelsen
(M) kommunstyrelsen
(S) kommunstyrelsen
kommunsekreterare

1. Mötets öppnande

Ordförande Niklas Säwén öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Aagoth Lögdahl.

3. Dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll

Läggs med godkännande till handlingarna.
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5. Återkoppling volontärer
På sammanträdet den 13 september togs frågan upp om hur pensionärsorganisationer
kan hjälpa till inom äldreomsorgen för att minska ensamheten bland de äldre.
Ordföranden Niklas tog då med frågan till socialnämnden om hur det skulle kunna
göras. Han återkopplar nu till KPR med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som
kan diskutera fram ett förslag hur ett system med volontärer i äldreomsorgen skulle
kunna organiseras och hur systemet skulle kunna samsynka med
föreningsbidragsreglerna. Förslaget är att utse två politiker och två
pensionärsrepresentanter till arbetsgruppen och att denna återrapporterar till KPR på
sammanträdet i maj 2020.
Pensionärsrådet utser Lars Brandhammar och Kjell Olofsson från pensionärsorganisationerna att ingå i arbetsgruppen. Lars blir sammankallande. Niklas
rapporterar senare in till KPR om vilka politiker det blir som ingår i arbetsgruppen.

6. Rapport studiebesök äldreboenden
Den 23 oktober gjorde ett antal politiker från socialnämnden och representanter från
KPR studiebesök på äldreboendena Norra Kajen, Hellbergsgården och Solhaga. Efter
besöken återsamlades man i kommunhuset och samtalade med äldreomsorgschefen
Karin Holmin.
Några reflektioner från de som deltog i studiebesöken: Bra att det bara var några få
som besökte varje boende och att det gavs möjlighet att prata med olika personer
som var ansvariga. Det var även lyckat att det var olika storlek på boendena.
Upplevelse av bra personalbemötande gentemot de dementa. På Hellbergsgården fick
man positiva signaler från personalen att de känner sig delaktiga i verksamheten.
Positivt är att Solhaga har liten personalomsättning. Diskussion förs om hur
personalens arbetstid ska användas på bästa sätt. T ex städning skulle kunna göras av
andra än undersköterskor. Cheferna är viktiga för att få verksamheten att fungera.
Under besöken framkom det att en del personal inte har tillräckliga språkkunskaper.
Fråga ställs om hur kommunen kan se till att personalen får dessa kunskaper. Niklas
svarar att många kanske kan språket bra men har problem med uttal och att man då
med relativt små medel kan arbeta med förbättring av uttal. Kommunen arbetar med
språkombud som innebär att man utbildar personal för att aktivt arbeta med att stärka
språkutvecklingen bland personalen på boenden. Ofta är utmaningarna störst på
sommaren när det kommer semestervikarier. Sundsvalls kommun ligger i framkant
när det gäller arbete med språkutveckling inom äldreomsorgen.
Niklas och de som deltog under studiebesöken uttrycker en vilja att KPR borde göra
liknande studiebesök i framtiden.

7. Återkoppling om kollektivtrafik
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Inför KPR-sammanträdet den 13 september lämnade service- och
förvaltningsutskottets ordförande Hans Forsberg (C) skriftliga svar på ett antal frågor
som skickats in till honom från rådet. Ordföranden frågar KPR om någon har gjort
några reflektioner över svaren och vill ta upp det under denna punkt. Ingen har några
inspel och Niklas ber KPR fundera på vilken prioritering som är viktigast ur
pensionärernas perspektiv – turtäthet eller låga priser.

8. Mötesdagar KPR 2020
Det har skickats ut ett förslag på sammanträdesdagar 2020 innan sammanträdet och
ordföranden informerar om att det skett ett byte av veckodag till torsdagar. Detta har
gjorts eftersom det inkommit synpunkter på att socialdirektören inte har haft
möjlighet att delta i ett antal KPR-sammanträden under 2019 och tidigare år. Niklas
förklarar att det har berott på att det vanligtvis är regionala möten på fredagar som
förvaltningsdirektörer deltar i. Förhoppningsvis kan därför förslaget underlätta
hennes möjligheter att medverka under nästa år.
Pensionärsrådet beslutar om följande sammanträdesdagar 2020:

9.

Datum

Tid

Plats

torsdag 13 februari

09.00-12.00

KS-salen

torsdag 7 maj

09.00-12.00

KS-salen

torsdag 17 september

09.00-12.00

KS-salen

torsdag 26 november

09.00-12.00

Stormöte

Fullmäktigesalen

Övriga Frågor
Inga övriga frågor.

Nästa KPR-sammanträde
Datum: 13 februari 2020
Tid: 09.00 - ca 12.00
Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunhuset
Förmöten för pensionärsrepresentanterna planeras in ca en vecka innan ordförande,
vice ordförande och kommunsekreterare har planeringsmöte för kommande KPRsammanträde.
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Justeras

Niklas Säwén

Aagoth Lögdahl

Ordförande

Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

