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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

Protokoll 2018-12-13 

Nä/'/Jarande: 
Per-Arne Frisk Ordförande 
Jan Norberg Kommunstyrelsen 
Leif Söderberg PRO samråd 
Jan J ennehag PRO 
Margareta Eden PRO 
Stig Andersson PRO 
Bengt Nilsson PRO (ersättare) 
Maj-Britt Fotsström PRO (ersättare) 
Hjördis Hallstensson RPG 
Ulla Sjöström RPG (ersättare) 
Ingmar Andersson SKPF 
Maja-Lisa Bergdahl SKPF (ersättare) 
Anita Hellstrand SPF 
Megan Sandberg SPF (ersättare) 
Per-Arne Olsson Timråbo 
Birgitta Andersson Verksamhetschef Stöd, Vård och Omsorg 
Christina Hjalte Sekreterare 

Distribt1tio11: 
KPR:s ledamöter, P-A Olsson, kommunens hemsida. 

§ 1 Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 

§ 2 Föregående protokoll 
Protokoll från 2018-08-31 godkändes. 

§ 3 Rapporter 

-2\1ig'ögr11ppen 
Leif Söderberg berättade om ett besök på Hagalid den 16 oktober, rapport delades ut 
vid möte samt bifogas protokollet. Diskuterades olika möjligheter och arbetssätt för 
förbättringar gällande inom- och utomhusmiljöer på boenden. Tvliljögrnppen har även 
varit inbjudna att delta i boenderådets träffar på Hagalid. 

-Aktiviteterpå våra boenden 
Birgitta Andersson berättade att det gjorts en genomlysning under hösten om vilka 
aktiviteter som finns på de olika boendena. Det ser lite olika ut med t ex 
nobehniddag, cafeverksamhet, musikträffar med mera. Ambitionen är nu att arbeta 
mera individorienterat. Nya demenssamordnaren lägger tillsammans med 
specialistundersköterskorna upp en utbildningsplan med utgångspunkt från 
brnkarnas levnadsberättelser. Genomförandeplaner ska även innehålla aktiviteter som 
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speglar brnkarens intressen och förmågor. I januari startas grnpper för att komma 
igång med arbetet att möta brukarna på deras nivå. 

§ 4 Välfärdsteknik 
Övergången till digitala lås samt arbetsplaner i mobilen har genomförts i alla 
hemtjänstområden och är i stort sett klar. Personalen är mycket positiv till 
arbetssättet. Brukare har fått samtycka till montering av nyckelfritt lås och de allra 
flesta har gått med på detta. 

På särskilda boenden genomförs nu en upphandling gällande välfardsteknik, där det 
har visat sig att utbudet inte är så utbyggt som förväntat. Upphandlingen bromsas nu 
till att gälla utökning av uygghetskameror. Nattillsyn via t:1-ygghetskamera kom.mer 
även att erbjudas inom hemtjänsten. 

§ 5 Fråga om trygghetsboende på Skogsvägen 
Per-Arne Olsson berättade om de 360 lägenheter med plusboende i oWrn områden 
som finns idag (20% av lägenhetsbeståndet). Behovet är väl täckt, därför är det inte 
aktuellt med t:1.ygghetsboende på Skogsvägen idag. Plusboendet är ett väl fungerande 
koncept. T1-ygghetsboende kräver en värd/värdinna utöver gemensamma 
samlingslokaler, den extra kostnaden skulle då utfalla på de boende. 

§ 6 Fråga om belysning i gångtunnlar 
Fråga har skickats till Kultur- och teknikförvaltningen. FörnltningschefJan Erilcsson 
har svarat att belysning numera inte släcks på nätterna. 

§ 7 Information KPR, ny mandatperiod samt utredning 
Per-Arne Frisk berättade att i och med att det är ny mandatperiod från årsskiftet så 
upplöses detta pensionärsråd och ska återbildas för perioden 2019-2022. Ordförande 
är socialnämndens ordförande, som från den 1 januari heter Maritza Villanueva 
Contreras. Övriga ledamöter tillsätts genom val i respektive organisation. 

Kommunstyrelsen har även tillsatt en utredning kring rådgivande organ, som 
eventuellt kan leda till förändringar i arbetsordningen under kommande 
mandatperiod. 

§ 8 Mötesdagar 2019 
Förslag för mötesdagar 2019 presenterades och beslutades av mötet. Datum läggs 
med som bilaga till protokollet. Respektive organisation ska återkomma före första 
februari med protokollsutdrag över villrn som är valda ledamöter och ersättare före 
den 1 februari. 

§ 9 Information från ordföranden 
Per-Arne Frisk visade bilder och berättade om socialnämndens arbete. 
Presentationen läggs med som bilaga till protokollet. Per-Arne tackade också för sin 
tid som ordförande i pensionärsrådet. 
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§ 10 Övriga frågor 
Ingmar Andersson föreslog att sittande beredning fortsätter inpå nästa mandatperiod. 
Ingmar framförde även önskemål om att deltagande organisationer samlas till 
grnppmöte en halvtimme innan pensionärsrådets sammanträde för att c:h-yfta 
gemensamma frågor. 

Tankar om pensionärsrådet framtid till kommande utredning kan samlas in och 
lämnas vidare till kommunstyrelsens ordförande, Stefan Dahlin. 

§ 6 Nästa möte 
Nästa möte planeras till den 22 febrnari, med beredning den ·12 februari. 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Pensionärsrådet avslutade mötet, verksamhetsåret och mandatperioden med 
risgrynsgröt och skinksmörgås. 

CWth hivt rJ;;v!t~ 
Christina Hjalte 

Ordförande KPR Sekreterare 
11:~~ 

Bilagor: -Rapport från besök på Hagalid 2018-10-16 
-Mötesdagar för KPR 2019 
-Presentation kring socialnämndens arbete 
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i1iV1~!\l<OMM U N 
Rapport från besök Hagalid 16 okt 2018 Socialtjänsten 

Närvarande: Maja-Lisa Bergdahl K_FR 
Leif Söderberg KPR 

Ank 

Dnr 

2018 ~12 -
Dpl 

04 

Margareta Sandström Hagalid 

Tillsammans gjorde vi en rundvandring i yttre och inre miljö . 
Vi kunde konstatera att skötseln var väl genomförd. Det som saknats eller varit ringa är 
växter, blommor, grönsaker och annat som kunnat ge fö rändring och utveckling under 
sommarhalvåret, en miljö i förändring ör de boende att följa. Fontänen har inte varit i drift. 
Inför näste\ år har det planterats lökar vilket är bra i sig. Att till KPR framföra klagomål på 
detaljer känns meningslöst. 
Det borde tillsättas en arbetsgrupp som kan lägga fram en plan på hur den yttre miljön skall 
formas. Det bör inkludera förslag på inhägnad så att de boende fritt kan röra sig i den yttre 
miljön, förslag på åtgärder som gör miljön mer spännande och inspirerande. I en sådan 
utredning med förslag bör också den inre miljön ingå med tanke på växter, inre klimat och 
stimulerande miljö. 

Vi gjorde sedan besök på avdelningar. Vi såg på matrum och dagrum. Ett önskemål om att 
riva en vägg för ett till dagrum framfördes men den frågan bör hanteras av ledningen. 

Det känns fel att vara kontrollant av skötsel men sakna möjlighet att påverka utveckling och 
det som inte finns. Miljöerna är spartanska och de skulle kunna förbättras både inne och ute 
på många sätt. 
Vem ansvarar för att det kommer till stånd en utveckling och inte enbart skötsel av det 
enklaste och billigaste. Vem ansvarar för att miljön är för de boende, att den ger upplevelse 
och stimulans, att det sker en utveclding från nu rådande kunskaper om ett värdigt, aktivt och 
stimulerande liv för de boende. 

Där är kritiken - inget händer! 

Timrå 2018-10-20 

Maja-Lisa Bcrgdahl 
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Socialförvaltningen 
2018-12-13 Christina Hjalte 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Mötesdagar och lokaler 2019 

Beredning KPR 

Tisdag 12 febrnari Norden Fredag 22 febrnari Polstjernan 
Tisdag 14 maj Norden Fredag 24maj Polstjernan 
Tisdag 20 augusti Norden Fredag 30 augusti Polstjernan 
Tisdag 3 december Norden Fredag 13 december Polstjernan (?) 

Ärenden och frågor anmäls till kommande sammanträde senast till beredningsgruppens 
möte. I beredningen deltar ordinarie ledamöter, vid förhinder kallas ersättare in. 
Beredningsmöte startar kl 13.00 

Kallelse till KPR med dagordning skickas ut efter beredningen, ca en vecka innan möte. 
Till rådets möten är alla ordinarie ledamöter samt ersättare vällrnmna. 
I<PR-möte startar normalt kl 13.00, december-mötet kan tidigareläggas till kl 10:00. 

2019 års mötesdagar antagna vid I<PR:s sammanträde 2018-12-13. 

(1 _ 
/ Christina Hjalte, 
Nämndsekreterare 
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Vad & hur jobbar Socialnämnden, 2018 

• I häraden 15 00 av Timrås medborgare få,~ som 
brukare, klienter eller patiente1~ sitt stöd och sin 
omsorgs insats från nä1nnden 

• Näwzndenjobbar efter BBIC, ÅBIC och alltid i 
alla ärenden enskilt och personcentrerat 

• Nämnden har maximal transparens i allt utom 
just det enskilda beslutet, vi levererar månatligen 
kostnadsutveckling med beskrivning och volymer 
på alla områden 

~ TIMRÅ KOMMUN 

Varför kostar Socialnämnden mer än 
"Kf trott i budget"? 
Approximativn siffror 

Socialnämnden - 40 Mkr 

Externa, måsten 
LSS/SFB -6 Mkr, EKB -4 Mkr // 10 Mkr 

Volymökningar enligt rättighetslagarna, måsten 
HSL -1 Mkr, Hemtjänst -2 Mkr, IFO placeringar - 16 Mkr 
Försörjningsstöd - 5 Mkr // 24 Mkr 

Andra interna beslut, måsten, ex. vis 
Friskvårdssatsning - 2 Mkr 
Hyreshöjning - x % 
Internservice - x % 
Externa skolkostnader - x % 

// 2 Mkr 

~ TIMRÅ KOMMUN 

1 
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Hur effektiv är Socialnämnden 

Så här skriver revisionen om 2017 

Timrå kommun har lägre kostnader per invånare för barn- och 
ungdomsvård, missbrukarvård, individ- och familjeomsorg 
(IFO), än samtliga referensgrupper. 

Kostnaden för ekonomiskt bistånd i Timrå kommun är likt 
föregående år högst av samtliga referensgrupper. 
Timrå kommun har fler beviljade hemtjänsttimmar än samtliga 
referensgrupper. 

Kostnaden för hemtjänsten per hemtjänsttagare samt 
kostnaden för särskilt boende per brukare är lägre än samtliga 
referensgrupper. 

g TIMRÅ KOMMUN 

Lite från 2018 - och framåt?? 
• IFO:s positiva trend fortsätter, personalen stannar och blir på så vis 

mer och mer erfaren 

• Samarbetet, Torget, fortsätter .. .och utvecklas. Fullmäktige ser 
utvecklingen av Försörjningsstöd som sin viktigaste värdemätare för 
"framgångsrik kommun" 

• Antalet lediga lägenheter (tomma kostnader) minskar genom 
stängning av en enhet på Strandbo 

• Våra fyra Vård & Omsorgboende blir enskilda enheter, efter mycket 
om och men ... färre vikarier och smidigare arbetsledning .. 

• LMO i hela hemtjänsten ... 

• Ny fakturering av hemtjänst, planerad-, istället för biståndstid 

• Svårjobbade Tallnäs & Merlo byts mot nytt Omsorgscenter 

• Förvaltningsorganisationen är "färdigtrimmad" g TIMRÅ KOMMUN 
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