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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen 

 Torsdag 7 april 2022 kl. 9.00 -12.00 

 

Närvarande 

Beslutande 

Lena Westerlund 

Sten Westberg 

Anders Andersson 

Dedjo Engmark 

S ordinarie kommunstyrelsen 

C ordinarie kommunstyrelsen 

V ordinarie socialnämnden 

S ordinarie socialnämnden 

 

 

 

 

 Tarja Dahlin Lindhe 

Annika Lindén 

Andjelika Radojkovic 

Sirkka Matalalampi 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF Borensberg  

Sv. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF avd. 51 

Finska pensionärers riksförbund, FPR Motalan Nasevat 

 Kaarina Kangasniemi Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening 
    

 

 

  

Övriga 
närvarande 

Svante Jansson 

Kerstin Svedmert 

 

Theres Sandstedt Johanson 

Mariella Pranjkovic 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO Tjällmo 

Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar  

 

Biträdande Socialdirektör 

Nämndsekreterare 

   

   

 

 

   

   

 

Utses att justera 

 

Tarja Dahlin Lindhe 

 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset, Torsdag den 14 april 
2022 kl.10.00  

 Paragrafer §1–10 

     

Sekreterare    

 Mariella Pranjkovic 
 
 

  

Ordförande    

 Lena Westerlund 
 
 

  

Justerande    

                               Tarja Dahlin Lindhe
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KPR § 1 
 
Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare 

 

Ordförande Lena Westerlund öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.  

 

 

Tarja Dahlin Lindhe utses att justera dagens protokoll. 
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KPR § 2  

Gokännande av dagordning 
 

Ärendepunkten med ordförande från kommunstyrelsen Mark Henriksson utgår och 

tas med på nytt till kommande sammanträde. 

 

Ärendepunkten ”Kösituationen inom äldreomsorgen” utgår och tas med på nytt till 

kommande sammanträde. Status vad gäller kön föredras kort av Biträdande 

socialdirektör Theres Sandstedt Johanson i samband med punkten 

”Funktionsprogram äldreboende / SÄBO”  

 

 

Dagordningen godkänns. 

 

 

 
Kort presentation av ny sekreterare för KPR: 
 

Mariella Pranjkovic den nya sekreteraren för KPR tar tillfället att presentera sig. Hon 

är född och uppvuxen i Motala och har studerat statsvetenskap på Örebro universitet. 

Närmast kommer Mariella från Polismyndigheten i Linköping där hon arbetade som 

handläggare på beslagsenheten. Nu tillhör hon socialförvaltningens stab och arbetar 

som nämndsekreterare för socialnämnden sedan 2 månader tillbaka och ser fram 

emot att vara en del av detta forum.  
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KPR § 3 

Pernilla Thunander Socialdirektör informerar om sitt uppdrag  
 

Socialdirektör Pernilla Thunander informerar om sitt uppdrag och nämner följande:  

 

Pernilla berättar att hon har varit yrkesverksam sedan 1991 när hon blev klar med sin 

utbildning. Nu är hon socialdirektör, tillika förvaltningschef för socialförvaltningen i 

Motala kommun, sedan 4,5 år tillbaka. Förvaltningschefens uppdrag är att hålla ihop 

verksamheterna, se till lagstiftning och evidensbaserade metoder följs. I uppdraget 

ingår även att strategiskt titta framåt på hur utvecklingen ser ut om 2–5 år. 

Förvaltningschefen är också länken till politiken och socialnämnden, men ska även 

säkerställa kvalitet i beslutsunderlag och verkställa de besluten som tas. 

 

 

Socialförvaltningen omfattar flera ansvarsområden, bland annat följande: 

 

• Barn och unga - med olika sorters behov och stöd 

• Missbruk och beroende 

• Anhörigstöd - stötta anhöriga i alla skeden och åldrar 

• Psykisk ohälsa 

• Ekonomiskt bistånd 

• Ensamkommande flyktingbarn 

• Samarbete med bildningsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten  

• Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård 

• Alkohol och tobakstillstånd 

• Äldreomsorgen – hemtjänst, boenden och dagverksamhet 

• Området funktionsnedsättning – LSS: Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade samt SoL: Socialtjänstlag (2001:453) 

 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Kaarina Kangasniemi och Sirkka Matalalampi. 
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KPR § 4 

 

Aktuella frågor inom Socialnämnden 
  

Ordförande Maths Andersson från socialnämnden informerar om aktuella frågor och 

föredrar om följande: 

 

Årsredovisningen för år 2021 har precis blivit färdigställd samtidigt som man redan 

nu behöver reflektera över framtida förslag och vad som är viktigt för verksamheten 

inför år 2023 och framåt. Inför 2022 lyftes följande utvecklingsområden: 

 

• Heltid som norm: En överenskommelse sedan 2015 på riksnivå mellan 

kommunal och SKR. Medarbetare ska kunna försörja sig och jobba heltid 

oavsett yrke. Ett arbete pågår med att förbereda organisationen för en 

implementering av detta. 

 

• Resursfördelningssystem: Handlar om att förbättra förusägbarheten och 

tydligheten i resursfördelningen. Det är ett löpande arbete som sker 

kommunövergripande men även inom förvaltningen.  

 

• Nära vård och omsorg: Är ett övergripande projekt som innefattar en 

överenskommelse mellan staten, regionen och sveriges kommuner. Har som 

mål skapa en jämlik, jämställd och tillgänglig vård. Samverkan för en mer 

personcentrerad hälso-och sjukvård.  

 

• Barn och unga: Förbättra kvalitet och effektivitet i insatser för barn och unga. 

Området prioriteras och mer resurser har tillsatts för detta, bland annat genom 

utökat antal medarbetare på socialkontoret. 

 

• Förebyggande insatser: Förebygga behov av stöd inom alla nämndens 

områden. Det berör alla områden och åldrar med olika behov.  

 

• Ledarskap och medarbetarskap: Området berör kompetensutveckling och 

arbetsmiljö. Medarbetare och chefer ska ha rätt förutsättningar för att bedriva 

verksamheten.  

 

• Kompetensförsörjning: Fortsatt arbete utifrån kompetensförsörjningsplanen. 

En ökad efterfrågan då vi blir fler äldre äldre. Få in fler medarbetare men 

även höja och behålla kompetensen.  

 

• Ekonomiskt bistånd: Fortsatt arbete med effektivisering och automatisering. 

Samverkan med arbetsmarknadsenheten på bildningsförvaltningen för att 

göra det man kan för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.  

 

• Boendestöd: Fortsätta implementera nya arbetsätt samt fortsatt 

implementering av riktlinjerna som reviderats. Nytt beslut om att revidera 
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riktlinjer vad gäller stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Boendestöd kan ges i större omfattning. 

 

• Ny LSS-lagstiftning: Lagstiftningen har inte ännu kommit till men det finns 

ett förslag som sammanfattningsvis innebär minskade kostnader för staten 

och ökade för kommunen. Handlar om att bevaka kommande förändringar. 

 

Maths Andersson presenterar vidare den ekonomiska delen och siffror för budgeten 

2022 samt de budgeterade kostnaderna 2022. 

  

Frågor från Annika Lindén: 

Finns det pengar för underhållning på äldreboenden?  

 

Biträdande socialdirektör Theres Sandstedt Johanson svarar att det finns fonder med 

testamenterade medel som kan användas för den här typen av aktiviteter. Enhetschef 

kan ansöka om medel hos kommunen för underhållningsaktiviteter. För hösten 2022 

finns ett förslag om att samordna aktivitet för samtliga särskilda boenden. Tarja 

Dahlin Lindhe informerar om att det även finns medel att söka hos regionen för 

kultur och underhållningsinsatser. 

 

Finns det möjlighet att få ledsagning till olika aktiviteter om man har hemtjänst? 

 

Maths Andersson svarar att man får ansöka och att det i så fall tas ett biståndsbeslut 

för detta. Kan läggas till som en del i beslutet som då kan utföras av 

hemtjänstpersonalen. Behovet kan variera över tid och det är viktigt att omvärdera 

beslutet. 

 

Fråga från Tarja Dahlin Lindhe:  

Hur kompetensutvecklas äldreboendepersonal och hemtjänst som är utlandsfödda 

och har behov av språkutveckling? 

 

Socialdirektör Pernilla Thunander svarar att detta finns med i 

kompetensförsörjningsplanen samt att man följer hur andra kommuner arbetar. 

Ansökan om medel för ett ESF-projekt har gjort vilket är en forskningsanknytning 

som gäller just språkkompetens där vi skulle vilja vara deltagande. 

 

Fråga från ordförande:  

Ställer man likvärdiga önskemål och krav i avtalen på externa utförare? 

 

Biträdande socialdirektör Theres Sandstedt Johanson svarar att inga andra krav ställs 

på de externa utförarna än de som vi har inom vår egna verksamhet. Det ska vara en 

likvärdig verksamhet även om det är externa utförare. 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (V), Kaarina Kangasniemi, Annika 

Lindén och Tarja Dahlin Lindhe. 

 

 

 

 

Nämnden ajournerar sig för fika mellan klockan 09:58 och 10:30 

 



 
 

Sammanträdesprotokoll  Motala kommunala 
pensionärsråd 2022-04-07 

 

 

 

7(12) 

 

KPR § 5 

Kösituationen inom äldreomsorgen 
  

Biträdande socialdirektör Theres Sandstedt Johanson föredrar kort om kösituationen 

inom äldreomsorgen och informerar följande: 

 

För tillfället består kön av 29 personer för SÄBO med fys-inriktning där 3 har fått 

erbjudande men tackat nej. Vad gäller demensplatser är det för tillfället 9 i kö där 5 

fått erbjudande men tackat nej. Totalt är det 38 i kö just nu. 

 

Korttidsplatser har också haft kö där det i dagsläget är 6 personer i kö. I slutet av 

2021 öppnades 6 extra platser på grund av att det var många i kö. Dessa kommer att 

avvecklas helt i april och arbete pågår med att utreda och se över andra åtgärder i 

hemtagningsprocessen.  

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Annika Lindén, Sten Westberg (C), Anders Andersson 

(V) 
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KPR § 6 
 

Funktionsprogram äldreboende / SÄBO 
 
Biträdande socialdirektör Theres Sandstedt Johanson föredrar ärendet och informerar 

om följande: 

 

Ett funktionsprogram från 2017 finns framtaget för äldreboenden. Projekt som pågår 

i nuläget är en ombyggnation på Samuelsberg samt en ombyggnation av 

Strandvägen. Dessa projekt hänger ihop då Samuelsberg behöver bli klart för att 

kunna bygga om på Strandvägen. Det ska även göras en tillbyggnad på Åkervallen. 

Theres berättar vidare att det behövs ett tydliggörande i funktioner och krav för att 

kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Det är viktigt för att inte behöva göra 

om inför varje projekt men också för att underlätta byggprocessen. Förvaltningen har 

anlitat en extern konsult som har som uppdrag att revidera programmet. En 

projektgrupp har utformats där bland annat Theres sitter med, men även 

verksamhetschefen för hemsjukvården, verksamhetschefen för äldreomsorg särskilda 

boenden samt en utvecklingsstrateg. Projektgruppen har avstämningar samt en tajt 

tidplan med anledning av aktuella projekt. Det kommer bli ett informationsärende 

kring detta i socialnämnden i april och sedan ett beslutsärende till socialnämnden i 

maj. Theres berättar vidare om innehållet för funktionsprogrammet samt de många 

detaljer som finns inom varje punkt:  

 

• Allmänna förutsättningar för särskilda boenden för äldre 

• Digitalisering och välfärdsteknik 

• Säkerhet och trygghet 

• Hygien och miljö 

• Inomhusmiljö 

• Utomhusmiljö 

• Egna lägenheten 

• Avdelningen 

• Personalytor 

• Övriga lokaler 

• Utformningskrav 

• Funktioner 

 

I flera delar behöver man ta stöd av expertis inför byggnation. Även viktigt att inte 

bygga bort de delar som måste finnas, kopplat till exempelvis arbetsmiljö där golv är 

viktigt för både den boende som inte ska halka och den anställde som står och går 

mycket under en arbetsdag. Theres förklarar vikten av att få med sig rätt 

förutsättningar från början. Hon avslutar sitt föredrag med en fråga till deltagarna: 

”Vad tycker ni är viktigt?” Som svar på frågan diskuterades bland annat arbetsmiljö, 

möjlighet till att par bor på samma plats samt övernattningsrum för anhöriga. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Sten Westberg (C), Tarja Dahlin Lindhe, Anders 

Andersson (V). 
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KPR § 7 
 

Finskt förvaltningsområde  
 

Suvi Sivula, samordnare för finskt förvaltningsområde (FFO), föredrar ärendet och 

informerar om följande: 

 

Suvi berättar om hur Motala kommun arbetar med finskt förvaltningsområde. Motala 

kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket ger finska språket förstärkt 

skydd. Finskt förvaltningsområde grundar sig i lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Man har rätt att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med 

kommunen samt rätt till äldreomsorg och barnomsorg på finska. Alla elever har rätt 

till modersmålsundervisning oavsett antal. Det finns specifika riktlinjer upprättade 

för hur kommunen arbetar. Fokusområden är barnomsorg, språk, kultur och 

äldreomsorg. Det finska språket talas allt mindre och man vill främja att man talar 

språket. En behovsinventering har gjorts och vad gäller området äldreomsorg finns 

det i nuläget olika alternativ till finskspråkig äldreomsorg, exempelvis 

trygghetsboenden, demensboenden, anhörigstöd och hemtjänst på finska. Det 

kommer behövas ett ökat antal platser inom finsk äldreomsorg på sikt. Även 

språkutbildning för personal då det vetenskapligt sett är många demenssjuka som 

tappar det svenska språket och pratar sitt modersmål.  

 

Genomförda aktiviteter som gjorts är bland annat en löpande uppdatering av viktig 

information på finska på webben och IT-stöd för äldre kostnadsfritt. Men också finsk 

bio och informationsträffar med representanter från de olika finska församlingarna. 

Suvi berättar vidare att organisationen har förändrats och hon är för tillfället 

samordnare och Sofia Löf är ansvarig chef. Dock så kommer Suvi sluta efter 

semestern och en ny rekrytering pågår där kravet är att den nya personen ska tala 

finska obehindrat och flytande.  

 

Finskt förvaltningsområde arbetar inom Gemensam ledningsförvaltning (GLF) som 

bland annat arbetar med den finska webbens innehåll, att samordna, öppna dialog- 

och samrådsmöten och den politiska styrgruppen som är länken mellan politik och 

verksamhet. Den politiska styrgruppen ska även fånga upp minoritetsperspektivet. 

GLF ser även till att bevilja bidrag inom riktlinjer för FFO, den årliga uppföljningen 

till Länsstyrelsen samt rådgivning, informationsmaterial till allmänheten och 

kartläggning av finskspråkig personal inom berörda verksamheter. 

Arbetsfördelningen inom förvaltningarna beskrivs och det är bildningsförvaltningen 

som ser till att erbjuda förskoleverksamhet på begäran samt modersmålsundervisning 

i finska, men har också huvudansvaret för kulturfrågor. Socialförvaltningens 

ansvarsområde handlar om att erbjuda och informera om särskilt boende med finsk 

inriktning, men ska också sträva efter att erbjuda andra insatser för äldre och 

anhöriga på finska. Suvi avslutar med att gå igenom ekonomin, FFO får varje år 660 

tusen i statsbidrag som bland annat ska gå till personalkostnad, organisationer för 

olika evenemang, marknadsföring och administrativa avgifter. En årlig uppföljning 

redovisas till Länsstyrelsen där de redovisar hur bidraget använts.  

 

  

Utöver ordföranden yttrar sig Kaarina Kangasniemi, Sirkka Matalalampi, Annika 

Lindén, Kerstin Svedmert, Anders Andersson (V). 
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KPR § 8 
 

Beslut om föreslagna sammanträdestider för KPR 
 
Motala kommunala pensionärsråd beslutar om att fastställa följande 

sammanträdestider för året 2022: 

 

Torsdag 2/6 kl. 09:00-12:00 

 

Torsdag 25/8 kl. 09:00-12:00  

 

Tisdag 8/11 kl. 09:00-12:00 

 

 

 

Sammanträdestiderna godkänns. 
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KPR § 9 
 
Övriga frågor vid KPR sammanträde 

 

Vid sammanträdets början anmälde Tarja Dahlin Lindhe och Anders Andersson en 

övrig fråga. 

 

Tarja Dahlin Lindhe ställde en fråga på uppdrag från SPF gällande lokalbokningar. 

De har råkat illa ut vad gäller planering av lokaler för sina månadsmöten på grund av 

kommunikationsproblem. De har haft kulturakademin under många år samt kontrakt 

med de som hyrt lokalerna. När kommunen tog över sas kontraktet upp med 

omedelbar verkan trots 6 månaders uppsägningstid. Det finns behov av en lokal för 

100 personer med bra kommunikation som behöver vara handikappanpassad. De har 

kunnat hyra in sig i andra lokaler kommande möten 2022 men har inte haft möjlighet 

att boka lokalen för 2023. Inte möjlighet till lokal på längre sikt heller. Gamla folkets 

hus kan användas – men reparationer pågår. Från styrelsen vill man lyfta att 

kommunen inte varit så tillmötesgående gällande detta och vill medvetandegöra 

frågan då det finns risk för att de äldre förlorar intresset. 

 

Som svar diskuterades att hyra in sig på exempelvis skolor. Kan även finnas 

möjlighet att hyra lokal av finska föreningen, Södergården. Ordföranden föreslår att 

frågan lyfts igen på kommande sammanträde då behovet av en lämplig lokal finns. 

 

Anders Andersson lyfter sin fråga som berör bedrägeri mot äldre och har information 

till alla deltagande efter sitt senaste besök som nämndeman i Tingsrätten.  

Anders informerar följande om vad som kan hända: Falska sms skickas ut till äldre 

personer där det i sms:et framgår att det pågår oegentligheter på den enskildes 

bankkonto. Man hänvisas vidare till ett telefonnummer som man ska ringa för att få 

hjälp. Det är då en trevlig person som uppger sig för att vara ”Svensk spärrservice” 

som står till tjänst och erbjuder hjälp. De påstår sedan att en annan person som finns i 

närheten kan hjälpa till och kommer hem till den enskilde som i sin tur lämnar ut 

inlogg och andra personuppgifter. De kan även vilseleda den enskilde att via swish 

flytta på pengar som de påstår ska swishas tillbaka. Det cirkulerar även falsk 

information om risk för inbrott i hemmet där den enskilde blir vilseledd till att lämna 

över sina värdefulla ägodelar för att ”trygga” detta men blir då istället av med det. 

Anders avslutar med att tala om för alla att vara vaksam om man får dessa typer av 

sms eller kontakter samt att det är viktigt att personer ska legitimera sig om de skulle 

dyka upp hemma.  

 

Svante avslutar punkten övriga frågor med att lämna ett positivt utlåtande och en 

eloge till hemtjänsten. Han har dock noterat att personalen över lag har för lite tid för 

att stanna och samtala och önskar därför mer tid för att samtala med personalen och 

ökade resurser för att kunna göra detta. 

 

 

Utöver ordföranden yttrar sig Annika Lindén, Sirkka Matalalampi, Andjelika 

Radojkovic, Kerstin Svedmert, Kaarina Kangasniemi, Tarja Dahlin Lindhe, Svante 

Jansson 
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KPR § 10 

Sammanträdet avslutas 

 

Ordförande Lena Westerlund tackar dagens medverkande och sammanträdet 

avslutas. 

 

 

Sammanträdet avslutas 12:06 

 

 

 


