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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen 
 Tisdag 8 november kl. 09:00-12:00 

 
Närvarande 
Beslutande 

Kenneth Söderman  
Lena Westerlund 
Maths Andersson 
Anders Andersson 
Sten Westberg 
 

L ordförande utsedd av kommunstyrelsen 
S ordinarie utsedd av kommunstyrelsen 
L ordinarie utsedd av socialnämnden 
V ersättare utsedd av kommunstyrelsen 
C ersättare utsedd av kommunstyrelsen 
 

 
 

 Britt Nyberg 
Ulla Axelsson 
Tor Nyman 
Tarja Dahlin Lindhe 
Annika Lindén 
Barbro Bard 
Andjelika Radojkovic 
Sirkka Matalalampi 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, PRO Godegård 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Väster 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO Motala 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF Borensberg 
Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG, Motala 
SV. Kommunalpensionärernas förbund, SKPF avd 51 
Finska pensionärers riksförbund, Motalan Nasevat 

 Kaarina Kangasniemi 
Jenny Borg 

Sverigefinska Pensionärer SFP, Motala Finska Förening 
Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG, Motala 

    

 
Övriga närvarande 

  

 Barbro Bard  
Svante Jansson 
Kerstin Svedmert  
Monica Tholander 
Pirkko Hagert 

Riksförbundet pensionärsgemenskap, RPG, Motala 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO Tjällmo 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF Baltzar 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Boren 
Finska pensionärers riksförbund, Motalan Nasevat 

   

 Mariella Pranjkovic 
Charlotte Widegren 

Nämndsekreterare 
M Ordförande bildningsnämnden 
 

 
Utses att justera 
 

 
Kerstin Svedmert 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset, Sammanträdesrum Varamon. 
Torsdag den 17 november 2022 kl. 10:00 
 

 Paragrafer § 32–40 

     

Sekreterare    

 Mariella Pranjkovic 
 
 

  

Ordförande    

 Kenneth Söderman 
 
 

  

Justerande    
                                       Kerstin Svedmert
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KPR § 32 

Sammanträdet öppnas, uppropp och val av justerare 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.  
Information ges om syftet med dagen och att det är ett informellt extrainsatt 
sammanträde för att få ett gemensamt avslut på mandatperioden. 
 
Uppropet godkänns.  
 
Kerstin Svedmert väljs till justerare.  
 
Tarja Dahlin Lindhe anmäler en punkt till övriga frågor: ”Hemtjänstindex”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

KPR § 33 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 



 
 

Sammanträdesprotokoll  Motala kommunala 
pensionärsråd 2022-11-08 

 
 

 

3(8) 

KPR § 34 
 
Information om förslag till sammanträdestider och ärendeberedningstider för 
år 2023 med KPR  

Presentation av förslag till sammanträdestider och ärendeberedningstider 2023. 
Ärendet kommer upp igen för fastställande av tiderna med de nya ledamöterna och 
företrädarna från pensionärsorganisationerna.  

Sammanträde (heldag) torsdag den 9/2 (09:00-16:00)  

Ärendeberedning torsdag 16/3 (10:00-11:00)  

Sammanträde torsdag 13/4 (09:00-12:00)  

Ärendeberedning torsdag 11/5 (10:00-11:00)  

Sammanträde torsdag 1/6 (09:00-12:00)  

Ärendeberedning torsdag 7/9 (10:00-11:00)  

Sammanträde torsdag 28/9 (09:00-12:00)  

Ärendeberedning torsdag 12/10 (10:00-11:00)  

Sammanträde torsdag 9/11 (09:00-12:00)  
 

Inga synpunkter på förslag till sammanträdestider och ärendeberedningstider för 
2023. 
 
 
 
Ordföranden yttrar sig.  
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KPR § 35 

Förändringar i lagstiftningar – pågående utredningar och lagförslag  

Verksamhetsutvecklare från Socialförvaltningen Marielle Fältström föredrar ärendet. 
Hon beskriver sin roll som verksamhetsutvecklare och om hennes tid på IVO som är 
en av Socialförvaltningens tillsynsmyndigheter. Hon berättar om tre utredningar som 
kan utgöra en grund för kommande lagstiftningar och förslag till lagstiftningar. 
 
Nya socialtjänstlagen - Funnits sedan 1982 i Sverige. Utredningen är ett omtag och 
det har arbetats med denna sedan 2017: 

 Kunskapsbaserad socialtjänst. 
 Möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. 
 En förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. 
 Övergripande planering och planering av insatser. 
 Ett förtydligande av vad som avses med socialtjänsten. 
 Nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska 

främja människors jämställda levnadsvillkor. 
 Förtydligat barnrättsperspektiv.  
 Målgruppsindelningen tonas ner. 
 Utredningen har varit ute på remiss till andra kommuner och myndigheter för 

att de ska kunna komma med sina synpunkter. 
 Skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var tredje 

månad till var sjätte månad - avskaffande av sanktionsavgiften. 
 Enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt, Ändring av gynnande beslut, Ny 

lag om socialtjänstdataregister. 
 
Ny äldreomsorgslag - En helt ny lagstiftning i Sverige: 

 Utredningens uppdrag: Lämna förslag till en äldreomsorgslag (ÄOL) som 
kompletterar socialtjänstlagen. Överväga och vid behov lämna förslag som 
stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.  

 Har varit ute på remiss, sista svarsdatum är den 15 november. 
 Utredningens förslag: Förbättringar gällande samordning, delaktighet, 

individanpassning med mera. Förtydligat ansvar och säkerställa kompetens. 
 

LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade: 
 Utredningens uppdrag: Översyn av assistansen och insatserna i lagen. 
 Utredningens förslag: Personlig service och boendestöd samt att staten ska 

vara huvudman för personlig assistans 
 Ny lag träder i kraft 1 januari 2023 gällande assistansen; föräldraansvar, 

grundläggande behov, egenvård. 
 

 
Utöver ordföranden yttrar sig Lena Westerlund (S). 
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KPR § 36 
 
Aktuellt inom äldreomsorgen  
Verksamhetschef hemtjänst Teresa Påhlsson och verksamhetschef SÄBO Vardo  
Aldemir föredrar ärendet och informerar följande: 
 
Aktuellt inom hemtjänsten: 

 Utvärdering av sommaren från vikarier har nu sammanställts. De upplever att 
jobbet var roligt med bra bemötande. Hela 92% kunde tänka sig att komma 
tillbaka nästa år.  

 Hösten började med en hög korttidsfrånvaro (september). Det är fortfarande 
hårda riktlinjer om att det är hemma vid symptom som gäller.  

 Cheferna flaggar för att det har varit fortsatt korttidsfrånvaro även i oktober.  
 Ett fortsatt arbete med heltid som norm med fokus att erbjuda 

heltidsanställnignar. 
 Pensionsfilm KPA till de anställda - visar konsekvenserna av att arbeta deltid. 
 Resurstid har använts, person som kan plockas in direkt utan att behöva ta 

kontakt med bemanningsenheten. 
 Förbättrad planering av planerad frånvaro. Planerarnas uppdragsbeskrivning, 

arbetar med ett verktyg som heter kompanion. 
 Välfärdsteknik: 6 stycken lyftstolar har köpts in. Denna apparat är en 

mekanisk uppfällbar stol som kan lyfta upp en person som fallit till golvet. 
 
 
Aktuellt från SÄBO: 

 Covid-19 förekommer fortfarande hos brukare och personal. Hög 
korttidsfrånvaro även inom SÄBO, inväntande av provsvar gör att fler 
timvikarier kallas in. På grund av smittan behövs kohortvård. 

 Hög vårdtyngd – Chefer och medarbetare berättar att det är en hög vårdtyngd. 
Är det en topp eller är det det nya normala? Diskussioner kring detta på 
enhetschefsnivå samt om skälig levnadsnivå. Svårt att matcha ambitioner 
med uppdraget som styrs av budget. Det är inte en enkel uppgift. 

 Olika arbetsgrupper som arbetar med pågående processer: planering av 
sommar 2023, sommarvikarier, samplanering. 

 Pågående rekrytering av enhetschef till Björktrasten 
 
 
 
Utöver ordföranden yttrar sig Sten Westberg (C), Lena Westerlund (S), Svante 
Jansson, Anders Andersson (V). 
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KPR § 37  

Säkerhet & krisberedskap  
Säkerhetssamordnare Cecilia Knypegård föredrar ärendet och informerar om 
följande: 
 
Cecilia beskriver sin roll som säkerhetssamordnare. En risk-och sårbarhetsanalys 
görs inför varje ny mandatperiod, där ser de över vilka risker och sårbarheter som 
finns inom Motala kommun samt på vilket sätt som kommunen kan stärkas. I ett led 
av detta arbetar de även med kontinuitetsplaner. Det finns mängder med funktioner 
som fortfarande måste fungera om krisen kommer, exempelvis på dessa funktioner är 
vatten-och avfall samt skola. Det handlar om att forma en kommun som kan möta en 
samhällskris och eventuella samhällsstörningar. I dagsläget lever vi en osäker värld 
med tanke på kriget i Ukraina. Den egna hemberedskapen är ett eget ansvar som alla 
har. Kommunens ansvar är äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst, skola 
och barnomsorg. När det kommer till hemberedskapen uppger den äldre gruppen i 
större utsträckning att den egna hemberedskapen är bra. I åldersgruppen 65-74 år 
bedömer 52% sitt hushålls beredskap som ganska eller mycket bra. 81% i ovan 
åldersgrupp anser att individen har ett stort eget ansvar för hemberedskap. 
 
Cecilia berättar om fyra fokus vid hemberedskap: Värme, mat, vatten och 
kommunikation/information. Utgångspunkten är att ha en hemberedskap som räcker 
för 7 dygn hemma. Vid elavbrott försvinner värmen och det blir svårt att laga mat. 
För att behålla värmen (beroende på årstid) tänk på vilka varma kläder som finns 
tillgängliga, värmeljus, braskamin/vedspis, kroppsvärme, bygg en koja, avgränsa 
ytan ni bor på, dra för gardiner eller häng filtar för fönstren för att behålla värmen. 
När det kommer till mat är det bra med mat som tål att lagras i rumstemperatur och 
som går snabbt att tillaga. Använd skafferiet, kylvaror kan förvaras utomhus under 
den kallare årstiden. Det kan vara bra med ett friluftskök med extra bränsle eller en 
grill. Rent vatten är ett måste och det är kommunen som erbjuder vatten vid kris. Det 
är viktigt att använda rena dunkar eller flaskor att förvara och hämta vatten i. Om 
vattnet ska förvaras länge rekommenderas dunkar av hårdplast. Räkna med 3-5 
liter/person/dygn och glöm inte husdjuren. Vattnet bör förvaras mörkt och svalt. 
Enligt livsmedelsverket är det svårt att sätta en hållbarhetstid. Lukt och smak avgör.  
 
Punkten som handlar om kommunikation/information handlar om att förstå effekten 
av ett omfattande elavbrott som kan leda till att telefonin och internet slutar fungera. 
Därför kan det vara bra att ha batteriradio, vevradio eller bilradio och lyssna på SRP4 
som är vår ”kriskanal”. Vidare är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) som ansvarar för skyddsrum och besiktar dessa. För att se vart närmaste 
skyddsrum finns sök på MSB:s hemsida efter ”skyddsrumskartan”. 
 
Utöver ordföranden yttrar sig Anders Andersson (V), Lena Westerlund (S), Svante 
Jansson. 
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KPR § 38 

 
Nämndemansgatan 
 
Verksamhetschef Emma Rosén från Attendo Nämndemansgatan föredrar ärendet och 
informerar om följande: 
 
Emma är ny verksamhetschef på Attendo Nämndemansgatan och ska berätta om 
aktuellt läge idag, deras utmaningar och hur långt de har kommit i sitt arbete. 
 

 Sorg på Nämndemansgatan: En medarbetare som avlidit under tragiska 
omständigheter. De har haft krisstöd och ett bra samarbete med Motala 
kommun. Det var en välbesökt minnesstund. 
 

 Presentation av ledningen och den lokala organisationen. Attendos 
värdegrund: kompetens, engagemang och omtanke. Den senaste tiden har 
fokus varit att ge de boende en meningsfull vardag. Rekrytering av 
undersköterskor, jobba mot ett tydligare kontaktmannaskap, kontinuerliga 
veckobrev varje fredag och anhörigträffar. 
 

 Måltiderna: två kockar och en kostrådgivare som näringsberäknar maten. 
Kvällsmaten kommer komma från Slomarps äldreboende i Mjölby. De har 
nyligen börjat med hotellfrukost på torsdagar på innergården som en extra 
trevlig frukoststund. Målet är att alla ska vilja äta i matsalen för att få mer 
socialt umgänge.  

 
 En aktivitetsansvarig har anställts och kommer till jul: Alltid en aktivitet 

varje dag. Aktivitet efter väder, behov och önskemål. 
 

 Bemanningsplanering: Epsilon – planeringsverktyg. Säkerställa god vård och 
omsorg. Utgår från genomförandeplanen. Individens behov i centrum, 
besöksplanering och tydlighet. 
 

 Kundundersökning genomfördes i oktober, 100% svarsvekens. De har höjt 
kundnöjdhetsindex från 75% till 86,6%.  

 
 Aktuellt kring utbildningar: Utbildning i demensvård, förflyttningsteknik och 

omvårdnad är genomförd. De ska få munvårdsutbildning i november och det 
är fler utbildningar på gång. 
 

Emma avslutar sin presentation med att välkomna alla till öppet hus och anhörigträff 
lördagen den 19:e november mellan klockan 12:00-15:00 med soppa, dessert och 
musikunderhållning. 
 
Utöver ordföranden yttrar sig Lena Westerlund (S), Anders Andersson (V), Jenny 
Borg. 
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KPR § 39 
 
Övriga frågor vid KPR sammanträde 
 

 Vid sammanträdets början anmälde Tarja Dahlin Lindhe en punkt till övriga 
frågor och ville informera om Hemtjänstindex.  

 
Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika 
kommuner. Indexet är i nuläget under utveckling och kommer att lanseras den 23 
november 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs 
med stöd från Allmänna arvsfonden. Siffrorna sammanställs av socialstyrelsen och 
tanken är att det ska vara en återkommande mätning. Det är fördelat på 4 
delområden: Information, biståndshandläggning, utförande (som är största delen av 
indexet) samt stöd, utveckling-och kvalitetsarbete. Totalt handlar det om 18 
kvalitetsområden som granskas och 71 nyckeltal.  
 
Tarja avslutar med att nämna att det är önskvärt om kommunerna kan titta på detta 
och se hur Motala kommun ligger i rankningen. Det är en tydlig datoriserad 
redovisning. Hemtjänstindex ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att 
leverera hemtjänst på kommunnivå. Djupare analyser kan uttolkas men då behöver 
kommunen köpa denna data, det vill säga analysrapporterna, men rankningen är 
kostnadsfri.  
 
Läs mer om hemtjänstindex på hemsidan hemtjänstindex.se. Där finns bland annat ett 
webbinarium på cirka 40 minuter om detta. 
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KPR § 40 

Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande Kenneth Söderman tackar dagens medverkande för denna mandatperiod 
och sammanträdet avslutas med en gemensam fika. 
 
 
Sammanträdet avslutas klockan 12:00. 
 
 
 
 


