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Kommunala pensionärsrådet, 2021-12-01 

Tid och plats  Tisdag den 28 september 2021, 13.00 – 16:00, Kronans vob  

Närvarande:  Sven-Eric Sterner, PRO  

Annika Sandberg, SPF 

Ingrid Norberg, SKPF 

Maine Carlsson, Vision 

Vanja Åkerström, PRO 

Kerttu Myllykoski, Finska föreningen 

Berta Malo, Vision  

 

Sammankallande:  Ordförande, Fredrik Hansson, KS 

Föredragande: Frida Johansson, enhetschef 

  Gabriella Sjöström, socialchef 

  Anna-Lena Hellström, enhetschef 

  Linda Lakso, projektledare 

  Nina Lind, avdelningschef 

   

Sekreterare:  Therese Lifbom, verksamhetsutvecklare  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet inleddes med 

studiebesök på Kronans vård- och omsorgsboende. 

2. Närvaro 

Närvarande enligt ovan. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Val av justerare 

Berta Malo valdes till justerare. 

5. Föregående minnesanteckningar 
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Genomgångna och lades till handlingarna.  

6. Status pensionärsorganisationerna 

Årsmöten och aktiviteter har kommit igång allt eftersom restriktioner på grund av 

corona-pandemin har lättats. Flera föreningar har märkt av att medlemsantalet har 

minskat, men märker också att en viss ökning av intresse finns hos medborgare om 

föreningarna. Yngre pensionärer efterfrågar mer information digitalt, information på 

hemsida till exempel. Föreningarna jobbar på lösningar för att möta behovet av 

digital information.  

 

Pensionärsföreningarna svårigheter att genomföra aktiviteter fysiskt eftersom de 

upplever att ändamålsenliga lokaler saknas. Tidigare har det varit möjligt att låna 

lokaler av ABF och på Fyren men den möjligheten finns inte längre, vilket leder till 

att lokaler behöver hyras och därmed ökade kostnader för föreningarna att 

genomföra aktiviteter. En försvårande omständighet är också att bidragen har legat 

på samma nivå sedan 2010, att bidragen inte följer hyresutvecklingen gör att 

kostnaderna ökar. 

 

7. Trygghetslarm 

Punkten utgick på grund av sjukdom. Återkommer nästa möte. 

 

8. Utvärdering av kommunala råd 

Resultatet skickas representanterna i KPR via e-post och dialog förs nästa möte. 

 

9. Äldreomsorgssatsningen 

Gabriella Sjöström, Socialchef informerade om äldreomsorgssatsningen.  

Äldreomsorgssatsningen omräknas 2023, troligen minskning men summan är inte 

fastställd ännu från regeringen.  

Dialog om utmaning med bemanning och utmaningar med anledning av 

demografiutvecklingen. Att andelen äldre ökar kraftigt jämfört med andelen yngre 

medför utmaningar för välfärden, bland annat svårigheter att bemanna enligt de 

arbetssätt vi använder idag. Digitalisering och välfärdsteknik bedöms som en 

förutsättning för att klara utmaningarna. 

Bildspel med presentationen skickades till pensionärsorganisationerna efter mötet. 
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10. Äldreomsorgsslyftet 

Anna-Lena Hellström, enhetschef kompetensförsörjningsenheten, presenterade vilka 

satsningar som har gjorts utifrån äldreomsorgslyftet. På grund av kort tidsram hann 

organisationen inte starta utbildningar för 2020 och medel för 2020 betalades därför 

tillbaka till Socialstyrelsen. 2021 har flera gått utbildningen och satsningen fortsätter 

även 2022.  

Anna-Lenas presentation skickades till pensionärsorganisationerna efter mötet.  

11. Nyckelfri hemtjänst 

Linda Lakso, projektledare för nyckelfri hemtjänst, presenterade projekt nyckelfri 

hemtjänst som genomförs oktober 2021 – januari 2022. Två hemtjänstgrupper testar 

nyckelfri hemtjänst och återkopplingen har hittills varit väldigt positiv. Om projektet 

vid utvärderingen visar på ett gott resultat planeras nyckelfri hemtjänst att 

implementeras i hela Luleå kommun. Linda önskar synpunkter från KPR innan 

utvärderingen i januari 2022. Bildspel och kontaktuppgifter till Linda skickades till 

KPR efter mötet. 

12. Vaccination av personal inom vård och omsorg 

Nina Lind, avdelningschef för HR och kvalitet, informerade om vaccination av 

personal inom äldreomsorgen. Kommunen får inte föra register över vilka som är 

vaccinerade, men vaccinationsviljan upplevs som hög utifrån den vaccination som 

kommunen har vaccinerat. Under våren, sommaren och hösten 2021 vaccinerades 

kommunens personal av kommunen, och personal inom äldreomsorgen var 

prioriterad.  

 

Kommunen har aktivt jobbat med att uppmuntra och motivera personal att vaccinera 

sig och har erbjudit alla att vaccinera sig på arbetstid.  

 

Dialog fördes om möjligheten att omplacera personal som är ovaccinerad. Det har 

inte bedömts som möjligt utifrån tillgång till kompetent personal och brist på 

anpassade arbetsuppgifter. Oavsett vaccination eller inte är de basala 

hygienrutinerna viktigast för att inte sprida smitta inom äldreomsorgen. Basala 

hygienrutiner är tydliggjort och informerat om ständigt genom hela pandemin. All 
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personal använder visir/munskydd, handskar och förkläde vid vårdnära arbete. 

Ingen smittad finns nu inom äldreomsorgen. 

 

Provtagning av misstänkt corona-smitta genomförs i nuläget endast på vardagar. 

Arbete för att möjliggöra provtagning även på helgdagar pågår och på de stora vård- 

och omsorgsboendena utbildas nu personal för att kunna provta. Fråga om snabbtest 

skulle ge möjlighet till snabbare åtgärder, Nina tar med frågan till medicinskt 

ansvarig sjuksköterska. Dock bedrivs cohort-vård (begränsat antal personal som 

endast jobbar med brukare med symtom) redan vid misstänkt smitta, det behövs inte 

vara bekräftad corona-smitta för att åtgärder för att minska smittspridning ska vidtas.  

 

13. Övriga frågor 

• Studiebesök 20/1 2022 kl 11-17. Planering pågår och information kommer att 

gå ut via e-post till KPR. 

 

14. Nästa möte 

Inga möten bokade för 2022, mötesbokning kommer via e-post. 

 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 


