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MINNESANTECKNINGAR
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott

Tid: Fredagen den 7 oktober; klockan 13:00 – 16:00
Plats: Visionären, stadshuset
Närvarande:
Majo Kuusikoski, ordförande
Christina Andersson, ledamot
Marianne Sjöberg, SKPF
Liliana Assi, SPF Seniorerna
Agneta Öhlander, SPRF
Eva Johansson, PRO
Esko Kivijuuri, TFF
Vedad Begovic, sekreterare
Matilda Gärd, stadsjurist
Mikael Edlund, ordförande i VoN

1. Inledning
Ordföranden, Majo Kuusikoski hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Frågan om ersättare efter tidigare vice ordförande är snart på väg att lösas.
2. Uppföljning av minnesanteckningar
Mötet går igenom minnesanteckningarna som sedan läggs till handlingarna.
3. Social rätt kopplad till vård- och omsorgsfrågor
Matilda Gärd, Eskilstuna kommuns nya stadsjurist presenterar sig själv och sitt
arbete. Matildas arbetsområde är utbildning, social rätt, offentlighets- samt
sekretessfrågor. Lex Sarah- utredningar ingår i arbetsuppgifterna också. Hittills har
Matilda haft endast en Lex Sarah-utredning. Vid en sådan utredning granskar man
verksamheten och inte vems fel det var. Ett återkommande problem är att många
inte vågar anmäla missförhållandena. Anställda har skyldighet att rapportera.
Däremot bör våra brukare och deras anhöriga informeras om att alla misstänka

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

Datum
2016-11-14

2 (4)

missförhållanden ska rapporteras. Matilda tar reda på om det finns ett upprättat
system för brukarna och anhöriga att framföra klagomål och synpunkter och
återkommer till KPR om det. Angående Lex Sarah-anmälningar får hon uppdraget
via nämnden. Det blir annars för nära nämnden att utreda sin egen verksamhet.
Mötet diskuterar om KPR kanske kan föreslå eller tillsammans med berörda
tjänstepersoner arbeta fram ett tydligt system vart man ska vända sig till vid
klagomål samt hur det skulle gå till.
Frågor som Matilda återkommer till KPR om är:
1. Finns det något upprättat system för att brukaren ska våga anmäla/lämna
klagomål/synpunkter?
2. Får anställda information om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah
samt information om att kommunen har en skyldighet att ta emot
klagomål/synpunkter?
3. Får brukaren information om att denne har rätt att lämna
klagomål/synpunkter samt hur detta går till?
Mötet enas även om att Matilda kommer vid ett senare tillfälle och berättar om en
konkret Lex Sarah-utredning.
4. Separerade service – och vårdinsatser inom hemtjänst
Mikael Edlund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden berättar om det
nya systemet kopplat till hemtjänst. Det går ut på att separera behoven. Har
man bara servicebehov får man hjälp av personal endast med service och har
man behov av vård får man hjälp av annan personal som både ger vård och
service. Annars innebär det större kostnader om man ska ha dubbel personal
för dem som behöver vård.
Det är en stor del av brukare som bara behöver service. Det kan handla om till
exempel hjälp med tvätt eller annan hemsyssla. Framöver ska man kunna få service
utan att ha biståndsbeslut. Ibland kan det vara billigare att anlita privata firmor som
erbjuder service för då kan man ta rutavdrag. Kommunala tjänster får man inte
rutavdrag för.
Utökade serviceinsatser måste göras för de också förebygger fallolyckor. Vi måste
alltid erbjuda service även i framtiden eftersom det alltid kommer att finnas folk
med låg pension.
Mötet enas om att Mikaels anförande aktualiserar våra planer om arbetsgruppen
hemtjänst.
Det finns en rapport om separerad service som kan inhämtas på vård- och
omsorgsförvaltningen.
Mikael berättar även att nämnden planerar att avskilja matleverans från vård- och
omsorgsdelen. Det är cirka 780 matleveranser det handlar om idag.
Mötet diskuterar begreppet ”undersköterska” som för tankarna till lägre status.
Ungdomarna ska lockas till utbildningen. Det ska inte vara ett instegsjobb för
nyanlända som man gör i Stockholm. Ett äldreboende borde samarbeta med skolor
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och visa eleverna att det inte är farligt att jobba med det som man till exempel gör i
Gävle.
Medellivslängden för personer som flyttat in i ett vård- och omsorgsboende är sex
månader efter flytten i Stockholm. I Eskilstuna lever man i genomsnitt tre år efter
flytten.
Slutligen informerar Mikael om att en ny e-handel kommer som rapport
oktober/november.
5. Planering av bostadsseminariet den 2 november
Seminariet ”Bo bra på äldre dar” kommer att äga rum i Fullmäktigesalen den 2
november. En samtidsstrateg från Kairos Future samt en utvecklare från SKL
föreläser och ger oss underlag för diskussioner och workshops i mindre grupper.
6. Diskussion om arbetsgrupperna
- Arbetsgruppen om hemtjänst måste inrättas. Det blir ett separat ämne vid
nästa AU.
- Vi väntar med rapporter från Ålderismgruppen samt Välfärdsgruppen för att
se vad det är som särskiljer dem.
- Boendegruppen får ingen dagordning. Gruppen vill ha en sekreterare som
omedelbart måste ordnas
- Diskussion kring en kulturgrupp måste vi få liv i igen.
- En arbetsgrupp om psykisk ohälsa kan även diskuteras.
- Slutligen är det mycket viktigt med informationsgruppen att få igång. Inte
minst är det hemsidan som måste fräschas upp.
7. Information och frågor från organisationerna
SPF informerar om aktiviteter Balansera mera som man ordnade under veckan.
SPF har en kulturgrupp som till exempel tillsammans stadsmuseet tar fram en
minneslåda från 50-talet. Det ska gå runt till äldreboenden för att använda som
stimulans.
PRO informerar om att det planeras en seniormässa den 1 och 2 mars 2017. Kan
man fundera om kommunen eller KPR kan få en plats?
Finska föreningen berättar om firandet av Torshällas jubileum - 700 år. I Finland är
det också ett stort jubileum då landet firar 100 år av självständighet. Torshälla
finska föreningen har 40 aktiva pensionärer. I genomsnitt är de 80 år gamla. Den 24
februari är det sverigefinska dagen.
8. Övriga frågor
- Majo tar upp frågan om enkäten från Sven Graf, ledamot i
landstingsfullmäktige. Frågan är vad organisationerna gör för att förhindra
psykisk ohälsa. Eva hjälper Majo med svaret.
- KPR ska begära utvärdering av mötesplatser. Vi vill ha diskussion och
samverkan med mötesplatserna. Esko berättar att finska mötesplatser
fungerar bra och ger en bra hälsoeffekt.
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9. Nästa ordinarie möte: Den 16 november, Rademacherrummet
stadshuset

10. Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Majo Kuusikoski
ordförande

Vedad Begovic
sekreterare

