
Sida 1 av 3 
 

Pensionärsrådet i Centrum                                   Protokoll 2017-12-14 

Plats  Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 
Datum  2017-12-14 kl. 09.30–11.30 
 

Närvarande: 

Ledamöter  Anita Nilsson SPF 
  Viveka Gedda PRO 

Berit Englund PRO 
Birgitta Bernhardsson SKPF 
Anita Danielsson PRO 
Anita Lindberg PRO 

  Stig Brülde  SPRF 
  Ingrid Wilsby RPG 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
  
Ersättare  Britt Palmqvist RPG 
  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Carin Bringestedt Sektorschef ÄO-HS 
 
  Eva Norén  Projektledare Hälso-Sjukvårdsenheten 
  Lovisa Larsson-  

Allansson   Utvecklingsledare Folkhälsan  
  Angela Dahlberg Avgiftshandläggare 
   
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
   
  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
 
1 § Mötet öppnas 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
2 § Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
3 § Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4 § Mobil Närvård – Eva Norén 
Läkaren Jasna Galijas lämnade återbud till dagens möte. Distriktsköterska Eva Norén presenterar 
sig. Berättar att hon har stor erfarenhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.   
Eva Norén informerar om att den traditionella modellen med insatsfokus, nu ska bli ny modell med 
individfokus. Vården ska komma hem till patienterna. Från 2018 ska Mobil Närvård finansieras av 
KoK-boken (Krav- och Kvalitetsbok). Motsvarande projektmedel integreras och övergår till en 
permanent och hållbar vårdform i de befintliga verksamheterna. 
 
Bildspel bifogas protokollet 
 
Eva Norén tackas av ordföranden. 
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5 § Handlingsplan för folkhälsoinsatserna och folkhälsoarbetet – Lovisa Larsson-Allansson 
Lovisa Larsson-Allansson är utvecklingsledare Folkhälsa. Hennes tjänst finansieras av både 
Kommunen och Regionen. 
 
Lovisa Larsson-Allansson informerar om mån och inriktningen 2018 

- Ge barn en bra start i livet. 
- Verka för att barn ska ha en fortsatt bra start i skolan. Vid årsskiftet 2017/2018 kommer ett 

resursteam att bildas inom hemtjänsten för att förbättra vård och omsorg till personer och 
stärka den psykiska ohälsan. 

- Skapa hälsofrämjande mötesplatser och arbetssätt samt involvera civilsamhället (politiska, 
religiösa och andra organisationer). 

- Skapa förutsättningar för ett åldrande med livskvalitet. 
 
Rådet fick frågan om vad de anser vara den/de viktigaste folkhälsofrågorna och de svarade; 

- De upplever att när försäljare ringer så blir de behandlade som ”barn” eftersom de fyllt 65 år 
och då kan man inte tänka själv eller ta egna beslut. 

- Även familjemedlemmar kan behandla pensionärerna liknande och det känns inte bra 
- De framförde att vissa pensionärer har det gått ställt och har möjlighet att resa osv, medan 

andra har svårt att få pengarna att räcka till vilket är viktigt att tänka på. 
 
Lovisa Larsson-Allansson tackas av ordföranden. 
 
6 § Avgiftshantering i hemtjänsten – Angela Dahlberg 
Angela Dahlberg är administratörer/avgiftshandläggare inom sektor ÄO-HS.   
 
Angela Dahlberg informerar om;   

- Avgiftshanteringen med dess olika regler, priser mm.  
- Avgiftsbeslutet och hur det räknas ut. 
- Inkomstförfrågan och vikten av att alltid ansöka om bostadsbidrag. 
- Beräkning av enskilda personer och sammanboende personer. 

 
Broschyr om avgifterna 2017 delas ut. 
 
Bildspel bifogas protokollet. 
 
Angela Dahlgren tackas av ordföranden. 
 
7 § Information och Ärenden till nämnden – Carin Bringestedt 

Carin Bringestedt informerar att vid årsskiftet 2017/2018 kommer en ny Betalansvarslag för 
personer som är utskrivningsklara från sjukhus. Om kommunen inte klarar av att ta emot den 
enskilde efter den 3:e dagen måste kommunen betala 7 100 kr per dygn. I övrigt innebär 
lagförslaget ett ökat ansvar av primärvården. 
 
Carin Bringestedt informerar om tjänsteutlåtande Fridkullagatan vilket skickades ut med 
kallelsen. Avtalet med Attendo går ut 2018-12-31 och går ej att förlängas utan ny upphandling. 
Förvaltningen förordar till nämnden att Fridkullagatan ska övergå till egen regi. Ärendet ska 
upp i nämnden 2017-12-19. 
 
Carin Bringestedt tackas av ordföranden. 
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9 § Övriga frågor 
En fråga från rådet om hjälpmedel. Vems ansvar är det att få bort en trappa upp till en hiss i 
ett bostadshus när en person avlider? Svaret är att om det är en bostadsanpassning för en 
person, så är det anhöriga eller fastighetsägaren som ska åtgärda detta när personer avlider 
eller på annat sätt ej längre har behov av trappan. 
 

 
 
10 § Nästa möte 
Nästa möte är torsdag 2018-02-01 kl. 09.30-11.30 på Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63. 
 
Ordföranden Viveka Gedda tackar för idag och önskar alla En God Jul och avslutar mötet. 

 

  

Vid protokollet  

 

 

 

      Marie-Louise Udéhn   Viveka Gedda 
      Sekreterare   Ordförande 


