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MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA
PENSIONÄRSRÅDETS MÖTE
TID: Tisdagen den 4 april 2017, klockan 13:00-16:00
PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset
NÄRVARO:
Ledamöter och ersättare: Eva Johansson, PRO

Eddy Andersson, PRO
Hillevi Henriksson, PRO
Birgitta Biderman, PRO
Laila Nygren, PRO
Hans-Åke Jonsson, PRO
Jan Malmkvist, PRO
David Danielsson, PRO
Gunnar Lerin, PRO
Sven-Erik Myrelid, SPF
Kristina Knutsson, SPF
Arlette Törnblom, SPF
Karl Ingvar Wennberg, SPF
Birgitta Ullgren, SPF
Rose-Marie Westerlind, SPF
Liliana Assi, SPF
Juris Smitmanis, SPF
Olof Gillström, SPF
Marianne Sjöberg, SKPF
Jan Ove Olsson, SKPF
Anita Pettersson, SKPF
Kerstin Lagberg, SKPF
Rolf Bragman, SKPF
Håkan Unnerdal, SKPF
Solveig Bragman, SKPF
Agneta Öhlander, SPRF
Birgitta Svall, SPRF
Anna-Lill Johnson, SPRF
Kerstin Liljeroos, RPG
Inga Onelöv, RPG
Alli Johansson, Torshälla Finska Förening
Esko Kivijuuri, Torshälla Finska Förening
Arvo Krekola, Eskilstuna Finska Förening
Väinö Leisman, Eskilstuna Finska Förening
Majo Kuusikoski (S)
Ulla Stålberg (M)
Christina Andersson (C)
Lars-Göran Karlsson (S)
Jukka Tähkävouri (V)
Per-Olof Eriksson (L)
Eva Johansson (MP
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1. Mötets öppnande och dagordning
Ordförande Majo Kuusikoski hälsar ledamöter, ersättare och politiker välkomna.
Närvarolista skickas runt under mötets gång.

2. Aktuellt i Torshälla med anledning av flytt av verksamheter från
Torshälla stads förvaltning till andra kommunala förvaltningar
Lars-Göran Karlsson, ordförande i Torshälla stads nämnd informerar om det senaste
nytt i Torshälla. Som bekant har Torshälla stads förvaltning upplösts under våren
2017. Nämnden är kvar och fattar följande beslut rörande Torhälla:
- Kultur och fritidsverksamhet
- Ort-, näringslivs- och föreningsfrågor
- Gatu- och parkverksamhet
Däremot har andra förvaltningar i kommunen tagit över verksamheterna som
Torshällas tidigare förvaltning ansvarade för. Frågor som rör vård och omsorg har
hamnat i vård- och omsorgsförvaltningen. Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och
LSS hamnar också under biståndskontoret på vård- och omsorgsförvaltningen.
För övrigt har ansvarsflytt inte inneburit några strukturella förändringar på
hemmaplan. Allt som pågick under Torshällas förvaltnings styre har fortsatt. Det är
precis samma service, samma byggnationsplaner som förut.
2018 bör det nya boendet på Spångagården vara klart. Vi tänker även på vår
finsktalande befolkning och kommer att ha en finsk avdelning. Framför allt behövs
fler platser på den finska avdelningen på demensboende.
Torshälla har samma utmaningar som alltid. Befolkningen blir allt äldre och
bostadsbehovet är stort. Därför planeras det ständigt nya platser något som inte har
förändrats sedan vård- och omsorgsnämnden har tagit över. Medborgardialogen för
alla frågor som hålls en gång per termin har vi behållit.
I år fyller Torshälla 700 år. Det uppmärksammas främst under sommaren men även
under hela året med olika aktiviteter.
3. Budgetförutsättningarna och annat aktuellt i vård och

omsorgsnämnden

Mikael Edlund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden informerar om det senaste
nytt i nämnden och förvaltningen. Framtagandet av verksamhetsplanen för 2018 är på
gång. KPR uppmanas att lämna sina synpunkter genom sina respektive organisationer.
Alla synpunkter skickas direkt till nämndsekretaren eller via sekretereren i KPR. Vid
dialogmötet om verksamhetsplanen som hålls varje oktober är det för sent att lämna
synpunkter och göra några ändringar då verksamhetsplanen redan är klar. I
fortsättningen bjuds alltså KPR att redan under våren blir delaktiga i framtagandet av
verksamhetsplan för nästa år.
Vård- och omsorgsnämnden brottas alltid med ekonomin. I
budgetförhandlingarna måste man alltid ta hänsyn till att oförutsedda kostnader
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kan stiga mer än intäkterna. Framför allt är våra verksamheter särskilt
ansträngda på somrarna. Förra sommaren hade vi mycket bekymmer med
sjukskrivningar, vikariebrist och hemtjänsttimmarna som oplanerat har stigit.
Det gäller att rusta upp inför den här sommaren och försöka undvika gamla
brister.
Det som vi tittar på är att lösa organisatoriska problem som beror på dåligt
ledarskap. Schemaläggning måste göras på ett mer tillfredsställande sätt framför
allt för våra medarbetare.

4. Inför sommarkonferensen 2017

-

-

Sommarkonferensen hålls på Elite Hotell den 30 maj. Årets huvudtalare är Marie
Ernsth-Bravell med temat psykisk ohälsa. Alla organisationer uppmanas att i god
tid anmäla sina representanter till sekretaren enligt följande:
KPR:s ordinarie ledamöter och ersättare
Utöver platser i rådet får organisationen anmäla:
PRO
10 personer
SPF
10 personer
SKPF
8 personer
SPRF
6 personer
VISION-P 4 personer
RPG
4 personer
EFF-P
4 personer
TFF-P
4 personer
Utöver de politiker som ingår i rådet inbjuds: kommunstyrelsen,
vuxennämnden, Torshälla stads nämnd och arbetsmarknads- och
familjenämnden med tjänstemän (10 platser)

5. Aktuellt om arbetsgrupperna
Arbetsutskottet har i uppdrag att skriva inriktning och innehåll för varje
arbetsgrupp. Under våren planeras ett extra AU möte endast i det syfte. Det är
väldigt ojämnt när det gäller arbetsgruppers arbete. Vi har sju arbetsgrupper men
två av dessa (kultur och information) har inte startat än. I det första fallet beror det
på att kulturgruppen var tänkt att följa upp revisionen om fritid meningsfull vardag då
kommunen har uppmanats att arbeta mera aktivt med. För närvarande har inget
systematiskt arbete med anledning av slutsatserna från revisionen påbörjat.
Informationsgruppen har inte startat på grund av brist på stöd från en berörd
tjänsteperson. De övriga arbetsgrupper är aktiva.

6. Information och frågor från organisationerna
-

SPF Seniorerna informerar genom Liliana Assi och Sven-Erik Myrelid om att de
fem SPF Seniorernas föreningar i Eskilstuna hade träffats och diskuterat angelägna
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frågor. I höst skall SPF prata om utmaningarna när det gäller rekrytering av
personal inom äldreomsorgen.
SPF föreslår att Arvid Morin från Ung omsorg bjuds in för att berätta om hur de
arbetar med ungdomar i 15-årsåldern och framåt inom äldreomsorgen i ett antal
kommuner i Sverige. De har lyckats med att unga utan jobb får kontakt med
ensamma äldre. Idag är det 900 ungdomar i hela landet som arbetar med äldre.
Fördelarna med upplägget är att ungdomarna får prova på och de attityder som
finns om att jobba med äldre förändras. De får intresse för yrket och kan välja
vårdprogrammet i gymnasiet. Det skapar kontakt över generationsgränserna och
man får en förståelse för vad det innebär att vara gammal. Det skulle ju vara bra
om man inom kommunen till hösten tagit några initiativ för att förverkliga detta.
-

SPF Seniorerna vill även ta upp hur gode män fungerar i Eskilstuna. Vi vet att det
finns en stor efterfrågan på gode män på grund av att vi har många ensamma
flyktingbarn men också att antalet äldre ökar. Vi har också via pressen vid flera
tillfällen fått enskilda berättelser om gode män som fullgör sitt uppdrag på
huvudmannens bekostnad. Därför skulle det vara viktigt att få information om hur
det fungerar här i staden och hur läget ser ut nu under 2017

7. Övriga frågor
-

Ett seminarium om friskt åldrande, den 16 maj, kl 13:00 – 16:30, Hotell Bolinder
Munktell
Trygg, säker & effektiv utskrivning för hela släkten, den 5 september, kl 09:00 –
16:00, Elite Hotell – Seniorpanel
Genomförandeplan för en gemensam måltidsorganisation vill KPR ha fortlöpande
information om.
Remiss – förfrågningsunderlag för upphandling från den 27 april (hämtas i Värjan,
Eskilstuna Direkt)

8. Avslutning
Ordförande Majo Kuusikoski tackar alla gäster och deltagare och avslutar mötet.

Majo Kuusikoski
ordförande

Vedad Begovic
sekreterare

