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1. Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ulla-Britt Hagström hälsar alla välkomna och öppnar sammanträ-

det.  

2. Redovisning av åtgärdsplan för att sänka sjuktalen sektor vård och 

omsorg 

Mirza Sahirovic och Maria Plato från HR-enheten redogjorde för sjukfrånvaro 

och arbetsmiljöinsatser inom sektor vård och omsorg. Nu har man börjat kon-

kretisera de insatser man tror på för att komma åt sjukfrånvaron.  

Analys har skett av vad som kan ligga bakom stigande ohälsotal. Översyn har 

skett av bemanningsprocessen samt ledningsorganisationen.   

PowerPointpresentationen som visades på mötet bifogas minnesanteckningar-

na. 

3. Volontärtorget 

Roland Jakobsson informerade om Volontärtorgets arbete. Det är en ideell 

förening som har funnits sedan våren 2014 och är en paraplyorganisation för 

frivilligt arbete.  Det är politiskt och religiöst obundet. Hitills har uppdragen 

varit mest socialt ideellt arbete. 240 har anmält sig sedan starten. Beroende på 

uppdrag så ser kontrollen av frivilligarbetaren olika ut. Roland träffar alla fri-

villigarbetare. Totalt har de haft över 80 uppdrag och 30-40 uppdragsgivare. 

Över 80 % arbetar eller studerar. Roland önskar fler daglediga då skolan öns-

kar volontärer under dagtid.  

Volontärtorget har tre fokusområden; unga, äldre och integration. Man har 

bland annat startat upp språkvän, rastvakt och lässtöd. Att bara prata med stu-

denter på Svenska för invandrare (SFI) är ett uppdrag som behövs fler som 

gör. 

Roland sitter på kulturhuset. Uppdrag och behov av frivilligarbete tas tack-

samt emot. Roland kan förmedla att en representant för t.ex. Röda Korset be-

söker en äldre som sitter ensam och vill ha besök.  

Roland önskar att pensionärsorganisationerna sprider att Volontärtorget finns 

bland sina organisationer.  

Broschyr delades ut. 
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4. Bussresor 

-Önskemål om att sänka åldern från 75+ till 70+ gratis buss 

-Hållplats Hertig Johans torg 

Sänka åldern från 75+ till 70+ gratis buss 

Jan Bremer redogjorde för att Västra Götalandsregionens Trafiknämnd har tit-

tat på vad som finns för möjligheter när det gäller åldersgräns för gratis buss 

för äldre. Man har tittat på vilka tillköp som finns att göra. Tillköp 70+ finns 

inte, det finns ett politiskt beslut på det. Man vill att samma ska gälla i region-

ens alla 49 kommuner. 65+ eller 75+ är vad som finns att köpa till.  

75+ dygnet runt betalar kommunen i nuläget 1,7 miljoner för (3900 kort). 

65+ lågtrafik beräknas kosta 4,5 miljoner. 

65+ dygnet runt beräknas kosta 5,3 miljoner. 

Frågan har diskuterats med Västtrafik som säger att det kan uppstå kapacitets-

problem i högtrafik som kan påverka kollektivtrafiksystemet.  

Regionen ser över zonsystemet.  

Kollektivtrafiken finansierias via regionskatten och biljettintäkter.  

Vem ska kontaktas för att påverka?  

Kommunfullmäktiges representant samt regionpolitikerna.  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott tar en diskussion om hur KPR 

önskar gå vidare i frågan.  

Att sänka till 70+ framfördes.  

 

Det ligger en motion från ett politiskt parti så kommunfullmäktige kommer att 

behandla frågan. 

Hur många färdtjänstresor kan sparas? 

Theres Sahlström: Sannolikt sparas väldigt få färdtjänstresor eftersom de som 

har rätt till färdtjänst vanligen har funktionsnedsättning som gör att de inte 

klarar resor med kollektivtrafik. 

Hållplats Hertig Johans torg 

Det kommer bli svårt att få busstrafiken att gå via hållplats Hertig Johans torg. 

Västtrafik ser en negativ systempåverkan vad gäller bussens reslängd samt de-

påpåverkan.  

5. Pluspolarkortet 

-Finns förutsättningar att pensionärer ska kunna få tillgång till kor-

tet? 

Ann-Sofie Söderberg redogjorde för att målgruppen är de som kan söka stöd 

enligt LSS, LSS gäller upp till 65. Personer som bor i eget boende och är iso-
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lerade kan ansöka om kortet. Man har svårt för sociala sammanhang och vill 

göra saker på egen hand. Pluspolarkortet ger mig rätt till att ta med en person 

som kostnadsfritt kan följa med. Kortet gäller för kommunens fritidsaktivite-

ter.  

Inom äldreomsorgen finns saker som är gratis, t.ex. nio Träffpunkter. Detta 

finns inte inom funktionshinderområdet vilket lett till ansökan om Pluspolar-

kortet hos kultur- och fritidsnämnden.   

Pensionärsorganisationerna påpekade att samma svårigheter som motiverat 

kortet för 65- och som omfattas av LSS också finns bland 65+. Utbudet vid 

Träffpunkterna har en helt annan kraktär än det som Pluspolarekortet kan ge 

tillgång till. Även efter 65 år fyllda finns många som har intresse för aktuelll 

kultur och idrott. Nu gällande begränsning till personer under 65 innebär en 

oacceptabel åldersdiskriminering.  

Ulla-Britt Hagström tar med frågan om att även pensionärer kan få tillgång 

till kortet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

6. Bashyror inom äldreboenden 

-Kartläggning 

-Beräkningsgrund 

Theres Sahlström redogjorde för varför hyrorna för äldreboenden var olika 

stora i kommunen. Theres har pratat med Torbjörn Bergman (M) ordförande 

servicenämnden inför mötet. 

Det som påverkar urträkningen av hyra är var bostaden ligger, tätort eller inte, 

när den bygd, renoverad, standard, yta, samt tillgång till gemensamhetsytor.  

4452 kronor Tidan, lägst 

7715 kronor Tomtegården, högst 

Finns jämförelser med andra kommuner?  

Theres Sahlström återkommer med jämförelser med andra kommuner.  

7. Aktuellt inom vård och omsorg 

Arbetet med äldrepolitiska programmet kommer påbörjas.  

Behov av äldreomsorg framåt ses över, ytterligare platser Norrmalm, särskilt 

boende Ekedal.  

Personal och kompetensförsörjning arbetas med tillsammans med HR. 

8. Studiebesöket den 17 oktober på Kulturhuset 

-Byte av dag behövs 

En stor kulturkonferens hålls i Kulturhuset den 17 oktober. Kultur och fritids-

chef Katarina Strömgren Sandh har framfört önskemål om byte av tid för stu-
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diebesök av kommunala pensionärsrådet.  

 

Den 1 november kl. 09:00-12:00 bokas.  

9. Uppföljning seniormässan 

Sarah Fagerström redogjorde för enkät som gjorts bland utställarna, 34 av 52 

hade svarat. Alla kunde tänka sig att komma tillbaka. De som stod på dans-

golvet var inte nöjda med placeringen. Det var svårframkomligt och alla hade 

inte hittat rampen. Många tyckte att det var trångt. Större lokal? De flesta 

hade fått information på mejl. Programmet upplevdes bra och det var bra att 

föreläsarna inte var i Valhall. Några lyfte att det var svårt att prata med besö-

karna när det var underhållning. Förslag på förändring från utställarna; skylt-

ning, större lokal för utställning och föreläsare, bättre/lägre ljud i utställnings-

lokalen, fikaservering hela dagen (tog slut 11:30). Många framförde att allt 

var bra och att inget behövde förändras.  

Alla hade inte fått plats på Bodil Jönssons föreläsning. Större lokal eller upp-

delat på två pass? 

 

Inför 2017: 

Större lokal, Arenan? 

Större föreläsninglokaler, Arenan? Odeon? Stadsteatern? 

Det krävs större budget om mässan ska anordnas i annan lokal. 

10. Övrigt 

Pensionärsföreningarna får broddar i år igen. Delas ut den 1 november.  

Johnny Evaldsson informerade om att SPRF upphörde den 1 juli. SPRF, avd 

79 gick över med sina medlemmar till SKPF. Avdelningen har fått dispens till 

den 1 oktober för att avveckla.  

Anette Nilsson får i uppdrag att till nästa gång kolla påverkan för representan-

ter KPR, bidrag m.m. 

Nästa möte är den 5 december. 

11. Synpunkter 

Anne-Marie Blomquist: Vid en träffpunkt har anordnats så att de som kommer 

äter ihop och personal hjälper till med detta genom att hämta mat. Det hade 

varit roligt att fått information om att sådant här anordnas. 

Theres Sahlström: sektor vård och omsorg har gett personalen i uppdrag att 

skapa tillfällen att äta i gemenskap med andra som en aktivitet. Det är frivil-

ligt. 

Pensionärsorganisationerna vill ha en timme vid varje möte för att lyfta sina 

frågor. 
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Man vill lägga ett möte på annan ort för att se hur annat kommunalt pension-

ärsråd arbetar med sina frågor. 

Till ordförande vård- och omsorgsnämnd: 

 

Hur ska det kommunala statsbidraget användas inom vård- och omsorgs-

nämnd? 

Hur är tiden satt för ingånget avtal mat? 

Hur kan KPR få avsmaka maten? 

Finns det kök som står tomma och inte används idag? 

Arbetsutskottet för pensionärsorganisationerna vill ha en träff med ordförande 

vård- och omsorgsnämnd.  

12. Sammanträdes avslutas 

Ordförande Ulla-Britt Hagström tackar för idag och avlutar sammanträdet. 
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