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Kommunstyrelsens förvaltning 

Protokoll 
Möte: Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Tid: 2018-01-29 kl. 13.00 – 15.00 

Plats: Stadshuset, Mogden, våning 1 

Närvarande: Kommunens representanter 
  Inga-Kersti Skarland (S), biträdande kommunalråd  

Sebastian Gustavsson (M), biträdande oppositionsråd  
Birgit Andersson (L), biträdande kommunalråd  
Nina Landström, verksamhetschef äldreomsorg 
Sanna Andersson, utredare, MSB    
Britt Thorell, folkhälsostrateg 
Annette Bohman, sekreterare och planeringsledare 
 
Pensionärsorganisationerna 

  Urban Zander, SPF Seniorerna Bogesund 
  Bengt Johansson, SPF Seniorerna Norra Redväg  

Gunilla Dahlander, PRO 
 Majken Engvall, Åsundens PRO 

 
 
 
 
 

1. Upprop 
Genomförs. 

2. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

3. Val av justerare 
Till justerare utses Bengt Johansson. Tid för justering bestäms när protokollet är klart. 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

5. Information från kommunalråden 
a. Motion om Tv-tittande med Apple-tv på särskilt boende 

Den 25 januari behandlade kommunfullmäktige en motion angående möjlighet för boende 
på kommunens äldreboende att titta på TV-program i efterhand. Detta skulle kunna ske 
genom inköp av lämplig utrustning till dagrummen i kommunens äldreboenden. I 
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förvaltningens svar framgick att man inte ser detta som en prioriterad utgift. Detta beror 
dels på att de boende kan ha TV och internetlösning på egen bekostnad i sin bostad, dels 
för att det inte har framkommit någon efterfrågan på det som motionen avser. De som 
vistas på korttidsenheten kan använda gratis wi-fi. I framtiden eftersöker förvaltningen att 
fortsätta ordna bredbanskuppkoppling på kommunens boenden. Motionen avslogs. 
 

b. Medborgarförslag om distriktssköterskemottagning i Gällstad 
Ordföranden informerar om ett medborgarförslag om att ordna utrymme för en 
distriktssköterskemottagning på det nya vård- och omsorgsboendet i Gällstad. Svaret på 
förslaget blev att det är landstinget som är huvudman för sådana mottagningar och inte 
kommunen. Dock gjordes ett tillägg till beslutet, där förvaltningen fick i uppdrag att 
efterhöra med regionen om möjligheten av att starta en mottagning samt att skapa en 
samverkansorganisation mellan kommunen och regionen.  
 

c. Förslag om nytt namn på råden - kommunalt råd för äldrefrågor 
Ordföranden informerar om att i de reviderade riktlinjerna för den politiska organisation 
som har antagits av kommunfullmäktige också fanns ett beslut om att byta namn på 
kommunala pensionärsrådet till ”kommunalt råd för äldrefrågor”.  
 
Urban Zander antar att reglementet för råden behöver skrivas om och vill att det då ska 
finnas utrymme för ersättarna att delta i rådens möten. Skälet till detta är att det är svårt 
att vara ersättare och hoppa in när man inte är van. Ordföranden säger att det troligen blir 
aktuellt med en revidering av reglementet i samband med den nya mandatperioden och 
noterar SPF Seniorerna Bogesund förslag till ändring. 
 

6. Information från förvaltningen 
b. Folkhälsovecka 2018 

Britt Thorell informerar om årets folkhälsovecka. Den inträffar alltid v 40 och genomfördes 
för femte gången förra året. Då fanns 47 olika aktiviteter via 24 olika aktörer. Årets datum 
är 1–7 oktober och fokus är att främja goda matvanor. Den som vill arrangera någon 
aktivitet är välkommen att lämna in ansökan senast 15 juni. Blanketter finns på 
kommunernas webbsida eller hos Britt Thorell, som gärna är bollplank om det finns 
funderingar. 
 

c. Brukarundersökning  
Nina Landström går igenom resultatet av brukarundersökningen. Undersökningen finns 
på kommunens webbsida. Rådet konstaterar att siffrorna är goda och att Ulricehamn ligger 
bra till jämfört med andra, samtidigt finns det områden att förbättra.  
 

d. Nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad 
Nina Landström informerar om att det hållits ett första möte med MSB, verksamhet 
Fastighet och Äldreomsorg som bl.a. handlade om tomten bakom ICA i Gällstad och hur 
mycket yta som behövs. Arbetet följer den ungefärliga tidplanen som lagts. Både 
förvaltningen och politiken är angelägna om att det nya äldreboendet ska byggas så snabbt 
som möjligt. 
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7. Frågor från organisationerna  
e. Ryttershov - hur går det med förändringen av verksamheten 

Fr.o.m. årsskiftet är alla lägenheter på Ryttershov demensplatser, berättar Nina 
Landström. Under hösten informerades alla boende och anhöriga på Ryttershov om detta. 
De fick mycket information, hade relevanta frågor och det togs sammantaget emot på ett 
bra sätt. Den som så önskade blev erbjuden att byta lägenhet till annan enhet, vilket ännu 
ingen valt att göra. Annette Bohman informerar om ett pågående projekt för utveckling 
demensvård, som hon är projektledare för. Där arbetar man bl.a. med att ta fram hur 
Ryttershov kan bli ett demenscentrum, med hög kunskap om demens och utvecklade 
arbetssätt och hur alla enheter i kommunen blir delaktiga och får nytta av detta. Projektet 
pågår t.o.m. maj månad. 

 

f. Broddar till äldre i Ulricehamn 
Många kommuner har sponsrat broddar till äldre – hur tänker Ulricehamns kommun och 
hur gör andra kommuner?  
 
Ordföranden svarar att det inte är en fråga som är på agendan just nu. Kommuner har gjort 
olika ställningstaganden i denna fråga. Det är kostsamt med fallskador både för det 
offentliga och för individen men i medicinskt ansvarig sjuksköterskas redovisning framgår 
att de flesta fall med skador sker i det egna hemmet. 
 

g. Information om fixartjänster 
Urban Zander framför att det har fungerat mycket bra med fixartjänster. Det är trevliga 
personer som kommer och de gjorde precis det som var beställt! Han föreslår att de som 
har hemtjänst ska få information om tjänsten via hemtjänstpersonalen. Nina Landström 
svarar att det är en bra idé och att tanken har varit att göra så, men verksamheten har velat 
avvakta för att se hur det fungerar.   

 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare      
     Annette Bohman 
 
 
 
 
  Ordförande    
       Inga-Kersti Skarland 
 
 
 
  Justerare     

       Bengt Johansson   


