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

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

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

Tjänstgörande  
ersättare: 

Bengt Björn, PRO Svartå ersättare för Evert Karlsson  
 
 

ÖVRIGA 
DELTAGARE 

 

  

Tjänstemän och 
inbjudna 

Marianne Andersson, sekreterare 
Sonja Johansson, SPF, ej tjänstgörande ersättare 
Maria Sundström, säkerhetssamordnare i Degerfors kommun 
Kenneth Sundkvist, polis 
Veronica Eriksson, anhörigsamordnare 
 

Utses att justera: Karl-Axel Svensson 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen 2017-06-14 

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 7 - 12 
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson  
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
 Karl-Axel Svensson  
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2017-06-02 

Datum när anslaget sattes upp: 2017-06-14 

Datum när anslaget tas ner: 2017-08-16 

Protokollet förvaras vid: Kansliavdelningen 

Underskrift:  
 
______________________________ 
 Marianne Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 7 Dnr:   

Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet, och då speciellt Kenneth Sundkvist, Maria 
Sundström och Veronica Eriksson som inbjudits till mötet.  

Justerare 
Som justerare av protokollet utses Karl-Axel Svensson, PRO, Degerfors. 

Dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg rörande IT-guide och problemet med 
undernäring bland äldre.  

Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.  

Anmälan av nya ärenden 

Verksamhetschefen för vård och omsorg inbjuds till kommande möte, bl.a för att svara 
på fråga om rutiner för dubbelhyror för personer som flyttar in i äldreboende och som 
har uppsägningstid på sin tidigare lägenhet.  

Övrigt 
Både PRO och Anhörigföreningen firar ”jämna år” under året. Inbjudan kommer i 
tidningen framöver.  
 
___________  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 8 Dnr:   

Information från anhörigverksamheten 

Ärendet 
Veronica Eriksson, anhörigsamordnare berättar från Anhörigriksdagen som är en 
återkommande företeelse varje år i maj. Det är en form av mässa med olika 
föreläsningar som man kan välja bland och som tar upp frågor om anhörigvård från 
olika perspektiv.  
 
Veronica vill att vi sprider information om hur man kan nå henne. Hon har inte 
möjlighet att ha telefontid, men man kan ringa och tala in ett meddelande så ringer hon 
upp så snart hon kan.  
 
SÖKES –samtalsledare i cirkel ! 

Inom anhörigverksamheten försöker man starta olika cirklar som tar upp för 
anhöriggruppen aktuella frågor. Studiematerial finns liksom stöd och utbildning till 
samtalsledaren. Det som saknas är intresserade samtalsledare. Hör av er till Veronica om 
ni är intresserade och/eller sprid informationen till bekanta och i era föreningar.   
 
__________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 9 Dnr:   

Trygghet i samhället  

Ärendet 
Polisen och kommunen samarbetar om säkerhet och trygghet både i samhället i stort 
och mer familjerelaterat. I det Lokala Brottsförebyggande Rådet, LokBrå, träffas 
representanter från polis, skola, social, och säkerhetssamordnare för information och för 
gemensamma insatser.  
 
Maria Sundström, kommunens säkerhetssamordnare berättar om de insatser som görs 
för att öka tryggheten i samhället. Det är inte alltid så stora insatser som krävs för att det 
ska ge effekt.  
 
En trygghetsvandring i centrala Degerfors har gjorts där olika intressenter deltog. Man 
tittade på hur platserna uppfattas, hur säkerheten ser ut, belysning, om miljön uppfattas 
som trygg, den fysiska tillgängligheten m.m. Resultatet kommer att sammanställas och 
en ny vandring planeras under hösten. En handlingsplan för att åtgärda brister kommer 
att tas fram.  
 
Beslut: KPR ska bjudas in till nästa trygghetsvandring som görs någon gång under 
hösten.  
 
Bedrägerierna i samhället har ökat, ofta med inriktning mot äldre.  
Kenneth presenterar några utbildningar som finns i studiecirkelform, ”Försök inte lura 
mig”, där man tar upp sådant man bör känna till och se upp med.  
I det offentliga rummet ska man vara vaksam vid bankomatuttag, när någon vill växla 
pengar eller vid andra tillfällen som kan vara försök att distrahera för att komma åt 
pengar.  
I hemmet ska man tänka sig för när man blir uppringd av telefonförsäljare. Var 
kortfattad och säg t.ex att du inte gör affärer per telefon och lägg på. Släpp inte in någon 
du inte känner. Är du osäker - be om legitimation eller någon form av bekräftelse.  
 
__________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 10 Dnr:   

IT-guide 

Ärendet 
PRO har tidigare lyft behovet av stöd till äldre när det gäller IT-kunskap och 
möjligheten att utbilda genom att starta en s.k IT-guide enligt koncept från andra 
kommuner.   
 
Ordföranden svara att man inte i nuläget har möjlighet att starta en IT-guide. Däremot 
har ett Informationscenter öppnats i arbetsförmedlingens gamla lokaler, 
Medborgargatan. Där finns flera datorer installerade och personal som kan visa om man 
behöver hjälp. Verksamheten vänder sig till alla i samhället, även om det är nyanlända 
som främst är i behov av stöd och vägledning om hur samhället fungerar och vart man 
vänder sig i olika frågor. 
 
Ordföranden tar med frågan om lokalen och datorerna kan användas utanför ordinarie 
öppettid för utbildning till äldre. PRO har själva personer som kan fungera som lärare.  
  
__________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 11 Dnr:   

Undernäring bland äldre 

Ärendet 
PRO undrar hur kommunen möter problemen med undernäring bland äldre. 
 
Ordföranden redogör kort för det arbete som pågår med att minska den s.k nattfastan. 
Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska den inte överstiga 11 timmar. (Nattfasta är tiden 
mellan kvällsmål och frukost. Degerfors arbetar aktivt för att få ner tiden genom att 
erbjuda enkla mellanmål, nattsmörgås osv.  
All kost till äldre är näringsberikad så att även en liten portion ger mycket näring. Det är 
kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS och kostchefen som är ansvarig. 
 
Beslutas att MAS inbjuds till höstens möte för att berätta om det förbättringsarbete som 
pågår när det gäller nattfastan och undernäring bland äldre.  
 
__________ 
 



DEGERFORS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 

 2017-06-02 9(9) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 12 Dnr:   

Inbjudan – ”Balansera mera” 

Ärendet 
Socialstyrelsen planerar utbildningsinsatser för att förebygga fallolyckor. Uppdraget 
består av två delar varav den ena är en informationsinsats riktad till äldre om hur man 
själv kan förebygga fallolyckor för att på sikt minska antalet drabbade.  
 
Socialstyrelsen tar fram en kampanjidé och material som kan användas lokalt. 
Genomförs v 40, den 2-8 oktober 2017.  
 
Mer information om kampanjen finns att läsa på www.socialstyrelsen.se/balanseramera. 
 
För fortlöpande information, skicka ett mejl till inger.mork@socialstyrelsen.se så sätts 
du upp på sändlista för kampanjarbetet.  
 
__________ 
 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera
mailto:inger.mork@socialstyrelsen.se

