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 Tjänstgörande ersättare 

Per Bäckman, SKPF 

Övriga närvarande Marianne Andersson, sekreterare 
Unni Johansson, t.f socialchef 
Sofia Malm, processledare god och nära vård 

Justerare Stina Jansson 

Justeringens plats och tid  Kansliavdelningen 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-7 
 Marianne Andersson  

 Ordförande 

  

 Anita Bohlin Neuman   

 Justerare 

  

 Stina Jansson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-03-18 

Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ned   

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Marianne Andersson  
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§ 1 Dnr   

Justering av protokoll samt fastställande av 
dagordning 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Som justerare av protokollet utses Stina Jansson.  

Dagordningen fastställs utan ändringar.     
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§ 2 Dnr   

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Föregående mötes protokoll från 2021-12-17 godkänns och läggs till 
handlingarna.      
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§ 3 Dnr   

God och nära vård - nulägesrapport 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Tackar för informationen. En sammanställning av nuläget läggs till protokollet 
som bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 
Som tidigare rapporterats om har Riksdagen antagit förslaget om en nationell 
vård- och omsorgsreform, kallad God och Nära vård. Den kan beskrivas som 
ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg där fokus ligger på person 
och relation. Ska vara ett samspel mellan aktuella aktörer utifrån individens 
perspektiv.  
 
Vad har hittills gjorts? 
Antagit länsgemensam målbild och bildat en kommunövergripande styrgrupp.  
Utvecklar lokal primärvårdsgrupp.  
 
Äldreplanen är på gång.  
 
Diskussioner med Degerforsbyggen pågår kring trygghetsboende i Degerfors.  
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§ 4 Dnr 1486  

Vårdcentralsundersökning 2020-2022 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Informationen mottas. En sammanfattning av undersökningen läggs till 
protokollet som bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 
Pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPF och RPG har genomfört en 
vårdcentralsundersökning med syftet att väcka uppmärksamhet på att 
pensionärsorganisationerna kan vara en resurs vid utvecklingen av den ”Nära 
vården” då de har kunskap och erfarenhet om äldres problematik.  
 
Undersökningen har genomförts via intervjuer och enkäter med vårdcentrals- 
cheferna.  
 
Det som pensionärsorganisationerna ser som mest angeläget är 
 

 Att införa Äldremottagning på alla vårdcentraler 

 Att skapa former för patientens delaktighet i hela vårdprocessen 

 Fast vårdkontakt 
 
Vid en Äldemottagning jobbar de olika yrkeskategorierna i team och har 
kunskap om det normala åldrandet.  
 
Om flera huvudmän och yrkeskompetenser är involverade i vården ska en 
samordnad individuell vårdplan, SIP, upprättas. Där ska alla insatser och ansvar 
dokumenteras tillsammans med patienten. Det ska framgå vem som är den 
fasta vårdkontakten.  
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§ 5 Dnr 1486  

KPMG rapport 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Rapporten mottas. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har i nuläget ett prognosticerat underskott med 17 mkr.  
 
KPMG har på kommunstyrelsens uppdrag gjort en genomlysning av 
prognosrutiner och uppföljningen som sker under året. Genomlysningen ska ta 
sikte mot nämndens redovisning och prognosarbete.   
 
Uppdraget består i att göra en genomlysning av förvaltningens ekonomiarbete 
på alla nivåer med fokus på prognoser och uppföljning.  
 
Brister som KPMG påvisat och som måste åtgärdas.  

 
o Strukturen i verksamheten behöver ses över, t ex. bör månadsrapporten 

först rapporteras i nämnden, som därefter lämnar rapporten vidare till 
kommunstyrelsen.  

 
o Tydliggöra uppdrag och ansvar, t ex att enhetschef har budgetansvar för 

sin verksamhet och är den som sätter prognosen. 
 

o Alla fakturor ska in i samma system – vilket nu är åtgärdat. 
 

o Arvoden till familjehem ingår i kostnaden och ska redovisas. Är nu 
åtgärdat. 

 
o Flödet in- och ut i säbo måste förbättras. En ledig lägenhet ska så snart 

som möjligt erbjudas en ny boende.  
 

o Nämnden har tagit beslut om arbetstidsförkortning för sjuksköterskor 
som ett led i att underlätta rekryteringen. Anledningen är den brist på 
sjuksköterskor som råder och som medfört vakanser på 
sjukskötersketjänster.  
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§ 6 Dnr 1486  

Mötestider 2022 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Två ändringar görs i det utskickade förslaget 
 

 Sista mötet för året flyttas från november till den 9 december.  

 Mötestiden för samtliga möten tidigareläggs till klockan 9.00.  
 

Antagna mötestider 2022 
Fredag 3 juni,  kl. 9.00-11.00 

Fredag 14 oktober,  kl. 9.00-11.00 

Fredag 9 december,  kl. 9.00-11.00 
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§ 7 Dnr 1486  

Äldreplan 2021 - 2035 

Beslut 
Nya verksamhetsutvecklaren, Emmie Andersson, har nu tillträtt sin tjänst på 
heltid. Hon kommer nu att återuppta arbetet med äldreplanen för 2021-2035 
efter Fredrik Rakar som slutat sin tjänst i kommunen.  
 
Emmie kommer att inbjudas till KPR för att berätta om hur nuläget ser ut med 
äldreplanen. 
 
 

 

 


