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Ilan De Basso (S) 
Andreas Sturesson (KD) 
Ann-Marie Hedlund (L) 
Kenneth Falk, PRO 
Johan Eldin, SPF 
Eva Sundell, SPF 
Marie-Louise Stålbark, RPG 

Ordförande  

Ersättare Gunilla Johansson, PRO 
Greger Johansson, PRO 
Berne Lorefors, SPF 
Conny Rapp, SKPF 

 

Övriga närvarande Helena Spethz, kommunapotekare, § 26 
Marie-Louise Welin, utvecklingsledare, 
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Helena Härshammar, sekreterare  

 

Utses att justera Conny Rapp   
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§ 23 
 
Val av justerare 

Conny Rapp utses att justera protokollet 

 

§ 24 
 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs, med tillägg av följande ämnen som representanter för 
pensionärsorganisationerna önskar ta upp, under Övrigt:  

• Korttidsboende 
• Ekhagens gästhem  
• Utbildning undersköterskor (hänskjuts till kommande sammanträde)  

 

§ 25 
 
Genomgång av förgående protokoll 

Ordförande går igenom föregående protokoll, och lämnar uppföljning kring att 
frågan om Access 2021 hänskjutits till ansvarigt kommunalråd Mona Forsberg 
(S) som återkommer i frågan.  

 

§ 26 
 
Informationsärende: Projekt läkemedelshantering i socialtjänsten 

Helena Spethz, kommunapotekare, informerar om tjänsten som 
kommunapotekare och vilka förbättringsområden som är aktuella inom det 
projekt som tjänsten verkar inom och leder. Projektet pågår mellan oktober 
2018 och juni 2022 med syftet att säkerställa en effektiv och säker 
läkemedelshanteringsprocess.  

Läkemedelshanteringsprocessen är komplex och innefattar många personer och 
kompetenser. Det är därför viktigt att det finns tydliga rutiner, uppdaterad 
kunskap inom organisationen och klart definierade roller bland medarbetare.  
Projektet ska säkerställa detta genom bland annat utbildningsinsatser, 
framtagande av rutiner och arbetssätt samt uppföljning av händelser kring 
läkemedelshanteringen.  
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En konkret, pågående satsning handlar om digital påminnare för 
dosdisponerade läkemedel. Detta hjälpmedel signalerar digitalt när det är dags 
för den enskilde att ta ett läkemedel och disponerar därefter rätt dos. Detta 
arbetssätt möjliggör större självständighet för den enskilde men minskar också 
behovet av besök från personal i den enskildes bostad. En annan satsning som 
nyligen genomförts, och som varit uppskattad, har varit en utbildningssatsning 
för kommunens sjuksköterskor om läkemedel med potentiellt skadlig effekt för 
äldre. 

 
§ 27 
 
Informationsärende: Digitalisering inom äldreomsorgen 
Marie-Louise Welin och Jenny Svärd från Enheten för trygghetsskapande 
teknik på socialförvaltningen informerar inledningsvis om ett pågående 
utvecklingsarbete kring att utveckla digitala arbetssätt för inköp av dagligvaror 
till personer inom äldreomsorgen.   

Dagens hantering kring inköp innebär att personal, efter behovsinventering hos 
den enskilde, genomför inköp i livsmedelsbutik och sedan levererar och 
plockar upp varorna hos den enskilde. 

I det förslag som föreligger kring e-handel skulle personal istället genomföra 
köpet tillsammans med den enskilde på surfplatta. Leverantören skulle sedan 
lämna varorna hos den enskilde och även plocka upp dessa vid behov.  

Genomförd marknadsundersökning visar att intresset från lokala handlare och 
e-handlare är stort, men varierar mellan kommundelar.  Trots ett antal goda 
förutsättningar bedömer förvaltningen att det i nuläget inte finns underlag för 
upphandling, men man arbetar vidare med frågan och undersöker olika sätt att 
underlätta för leverantörer.   

Information lämnas därefter om GPS och mobila trygghetslarm, som också är 
ett pågående utvecklingsarbete kring digitala lösningar inom 
socialförvaltningen. De trygghetslarm som finns tillgängliga att ansöka om i 
dagsläget fungerar endast i nära anslutning till hemmet, medan mobila larm 
fungerar även utomhus och utanför hemmet. Kommunikationen med larmet 
kan ske på olika sätt beroende på larmtyp, exempelvis genom 
tvåvägskommunikation eller platsangivelse. Den fysiska utformningen på 
larmen varierar också, de finns exempelvis som armbandsur och som fotsula.  

Marie-Louise Welin och Jenny Svärd avslutar med att uppmana medlemmar i 
pensionärsorganisationerna att inkomma med synpunkter och önskemål kring 
digitala verktyg inom äldreomsorgen. Man ser fram emot att ta del av svaren i 
den enkät som KPR för närvarande har utskickad till medlemmar, där detta 
område berörs. 
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§ 28 
 
Enkät gällande framtidens boende för äldre 
 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar att 
• Förlänga svarstiden på enkäten till den 30 november 2021. 
• Komplettera den digitala enkäten med framtagen informationstext. 

Sekreteraren förser beredningens medlemmar med informationstexten för 
vidarebefordran.  

• Möjligheten att publicera enkäten på kommunens hemsida undersöks. 
 
§ 29 
 
Aktuellt från äldrenämnden  
Ann-Marie Hedlund, ordförande i äldrenämnden, informerar om följande: 
• Personalsituationen under semesterperioden inom äldrenämndens 

verksamhetsområden har fungerat men varit sårbar. Det har varit svårare 
än föregående år att förse verksamheterna med vikarier, särskilt inom 
hälso- och sjukvårdsfunktionen där man som komplement fått anlita 
hyrsköterskor. 

• Det talas mycket om Nära vård, en nationell förändring av var vården i 
första hand ska utföras. Primärvården ska ha huvudansvaret för en mer 
patientcentrerad vård. Skiftet kommer innebära större ansvar och fler 
uppgifter för kommunerna som utför primärvård inom hälso-och 
sjukvården. Detta förutsätter förändrad resurstilldelning. 

• Som ordförande för äldrenämnden vill Ann-Marie Hedlund (L) rikta 
uppmaning till pensionärsorganisationerna att arbeta för att alla 
kommunala äldreboenden och trygghetsboenden ska utrustas med 
parkeringsautomater där det är möjligt att betala med minst kontokort, 
gärna också kontanter. Det är ett tillgänglighetsproblem idag att det endast 
går att betala via parkeringsappar. De områden som idag inte har möjlighet 
till kort- eller kontantbetalning är där kommunala bostadsbolaget 
Vätterhem ansvarar. 

• Ann-Marie Hedlund (L) vill även uppmana pensionärsorganisationerna att 
arbeta för en ökad grundbemanning inom äldreomsorgen, vårdbehovet 
ökar kontinuerligt och kräver hög kompetens och bemanning, varför den 
ordinarie äldreomsorgens verksamhet bör ha motsvarande bemanning som 
på demensboenden. Det finns förhoppningar om att Coronakommissionen 
kan innebära viktiga tillskott av resurser.  Ann-Marie Hedlund (L), 
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nämndens ordförande, ser att pensionärsorganisationerna kan utgöra viktig 
draghjälp kring frågan. 

• Det har från kommunens anhörigkonsulenter framkommit att personalen/ 
enheterna kan behöva stöd från frivilliga krafter för att genomföra 
högläsning på kommunens särskilda boenden. 

 
§ 30 
 
Information från ordförande 
Ordförande Ilan De Basso (S) informerar om följande: 

• För närvarande upptas stor del av den politiska ledningens tid av 
budgetarbetet. Prognoser och beslut som inkommer under hösten avgör till 
stor del förutsättningarna, bland annat budgetpropositionen för 2022 som 
regeringen den 20 september lämnar till riksdagen. Kommunernas andel av 
statliga pengar i förhållande till regionen behöver öka då det i dagsläget 
finns en obalans.  

 

§ 31 
 
Övrigt 
 

Fråga från Kenneth Falk till äldrenämndens ordförande Ann-Marie Hedlund 
(L) om status på kommunens korttidsboenden, mot bakgrund av att det kommit 
till Kenneths kännedom att det finns förbättringsområden vad gäller att göra 
vissa av dessa mer hemtrevliga och ombonade. Ann-Marie Hedlund (L) följer 
upp frågan.  

Pensionärsrådets ledamöter lyfter att frågan om Ekhagens gästhem behöver bli 
en permanent fråga på dagordningen, då rådet vill att boendet ska finnas kvar i 
nuvarande form. Rådet beslutar att till nästkommande sammanträde bjuda in 
tjänstepersoner från socialförvaltningen för att informera om frågans nuläge.  
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