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Tid och plats: Kl. 10.00 – 12.00, C-salen i Folkets hus 

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

Anita Bohlin Neuman (V) ordförande 
Carina Sätterman (S) 
Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors 
Bengt Carlsson, SPF 
Evert Karlsson, PRO Svartå: 
Maj-Britt Bengtzing, SKPF 
Stina Jansson, SKPF 
Ingrid Johansson, Anhörigföreningen 
Tauno Inkinen, Finska föreningen 
 
 

Tjänstgörande  
ersättare: 

Anita Thor Aronsson, PRO Degerfors ers för Bernt Fägerås  

 
 
 
 

Ej tjänstgörande  
ersättare: 

Arja Huhtinen, Finska föreningen 
 
 
 
 

ÖVRIGA 
DELTAGARE 

Jan Persson, utvecklingsledare västra länsdelen 

Tjänstemän: Linda Åberg, ekonom 
Marianne Andersson, sekreterare 
 

Utses att justera: Anita Thor-Aronsson 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen,  

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 17 - 21 
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson 
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Thor-Aronsson 
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2016-10-14 

Datum när anslaget sattes upp:  

Datum när anslaget tas ner:  

Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet 

Underskrift:  
 
______________________________ 
  Marianne Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 17 Dnr:   

Mötet öppnas 
 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet, och då speciellt Jan Persson som är 
utvecklingsledare för västra länsdelen och som inbjudits för att informera om det 
pågående utvecklingsarbetet. 

Justerare 

Anita Thor-Aronson utses som justerare av protokollet.  

Dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändringar.  

Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  
 
________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 18 Dnr:   

Information – gemensamt utvecklingsarbete, Västra länsdelen 

Beslut 
Rådet tackar för en intressant information. 

Ärendet 
Jan Persson är sedan 1 oktober 2015 gemensam verksamhetsutvecklare i västra 
länsdelen för arbetet för ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, där 
länsdelen arbetar med gemensamma utvecklingsprojekt och förbättringsarbete.  
 
Ansvaret för vård och omsorg för de äldre delas mellan kommun, landstingets 
primärvård och slutenvård. Det ställer stora krav på samarbete och god information och 
kommunikation så att den enskilde inte kommer i kläm mellan olika verksamheter och 
slussas runt mellan olika vårdinrättningar. Syftet med sammanhållen vård innebär att 
den enskilde inte ska uppleva problem vid övergång mellan olika organisationer.  
 
Exempel på insatser: 
 

 ViSam-modellen som är rutiner för utskrivningsklaras hemgång från lasarettet. 
Syftet är att säkra hemgången för den enskilde, oavsett om denne går hem till 
eget boende eller inom hemvården eller särskilt boende.  

 

 Senior Alert är ett system för riskbedömning vad gäller tryckskador, 
undernäring, munhälsa, fall och blåsdysfunktion.  

 

 Förbättrad vård i livets slutskede som innefattar insatser som brytsamtal 
(information till enskilde om hälsoläget), rätt till smärtlindring och 
ångestdämpande medicin. 

 

 Information och utbildning om liggsår har haft en positiv effekt som gör att 
man nu ser en minskning av patienter som får liggsår.   

 

 Användandet av olämpliga läkemedel har sjunkit i Degerfors kommun. Det är 
ett resultat av det målmedvetna arbete som bedrivits.   

 

 Ett pilotprojekt med mobilt stroketeam ska prövas. Teamet ska fungera som 
sjukhusets förlängda arm vid lättare fall av stroke då patienten kan vårdas och 
tränas i hemmet.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 19 Dnr:   

Ekonomisk information – budgetförslag 2017 

Beslut 
Rådet har tagit del av informationen. Lämnar inga synpunkter  

Ärendet 
Linda Åberg, ekonom redogör för det budgetförslag som kommer att lämnas till 
nämnden den 26 oktober. Nämnden föreslås anta budgeten enligt följande punkter:  
 

1. Socialnämnden ställer sig bakom föreslagen budet för 2017, för slutligt 
antagande i kommunfullmäktige. 

2. Avgiftsbelägga boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta. 

3. Kostpriserna ska på sikt följa nivån inom taxe- och avgiftsnämnden.  För 2017 
höjs dagportionen på särskilt boende med 60 kr, vilket innebär 3 710 kr/mån, 
matdistribution 60 kr/dag, dagrehab. Gästis 75 kr/dag och korttidsboende 
dagportion 124 kr/dag. 

4. Timtaxan i hemtjänsten höjs med tre kronor till 365 kr per timme. 

5. Begära ett extra ramtillskott för nya chefsorganisationen med 470 tkr.  

6. Av statsbidraget för ensamkommande barn disponera ytterligare 700 tkr för 
externa placeringar av funktionsnedsatta. 

7. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en planering för 
utvecklingen av verksamheten för ensamkommande barn som innebär en 
anpassning till de ny ersättningsnivåer som är föreslagna träda i kraft 1 juli 2017. 
Anpassningen ska vara genomförd senast 1 september 2017. 

8. Hyreshöjningar på gruppbostäder, stödboenden och särskilt boende ska i 
framtiden följa höjningarna inom allmännyttan i Degerforsbyggens 
bostadsbestånd.  

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

KPR § 20 Dnr:   

Sammanträdestider 2017 

Beslut 
Sammanträdestider för 2017 fastställs enligt följande: 
 
10 mars,  
26 maj,  
6 oktober, 
24 november.  
 
Möjlighet finns för ett extra möte om så begärs.  
 
Tid och plats: 10.00 - 12.00 i C-salen i Folkets hus. (prel.) 
  
________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

KPR § 21 Dnr:   

Inbjudan till inspirationsföreläsning  

Ärendet 

Rådet inbjuds till den inspirationsföreläsning i anhörigtänkt som kommer att hållas i 
Folkets hus den 1 november under en halvdag. Man kan välja förmiddag eller 
eftermiddag.  
 
Sista anmälningsdag är den 14 så anmälan lämnas till sekreteraren vid sittande bord.  
 
________ 


