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Kommunala Pensionärsrådet
  

  

 

 

Sekreterare .................................................  
 Sara Lall  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Gunnel Johansson (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Desirée Hultberg (SPF 

Drängsered) 
 

    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 2021-05-18   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hörsalen kl. 15:00-16:30 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Svetlana Svensson (V), Ann-Marie 

Alfredsson (PRO Rydöbruk), Ebba Antonsson (SPF Seniorerna Långaryd-
Landeryd), Desirée Hultberg (SPF Seniorerna Drängsered), Christer Danielsson 
(SPF Seniorerna Unnaryd-Jälluntofta), Ewa Gunnarsson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Sara Lall (sekreterare) 
Jörgen Lövgren (enhetschef) 
Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) 
Erika Andersson (kvalitetsutvecklare) 
Stefan Erlandsson (Södra Hestra Sparbank) §1, §3 

  
Utses att justera Desirée Hultberg (SPF Drängsered) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§1-6 
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ÄRENDELISTA 
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§2 Protokoll från föregående möte (KPR) 

§3 Information 2021 

§4 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut 

§5 Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention 

§6 Övriga ärenden 2021 
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§1 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2021 ON0016) 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet godkänner ärendelistan och väljer Desirée Hultberg (SPF 
Seniorerna Drängsered) att tillsammans med ordföranden Gunnel Johansson (S) justera 
protokollet. 
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§2 

Protokoll från föregående möte (KPR)  
(2021 ON0013) 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet har inga synpunkter på protokoll från föregående möte och 
lägger det till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
 Protokoll KPR 2020-10-13 justerat 
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§3 

Information 2021  
(2021 ON0003) 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information från Södra Hestra Sparbank  
Stefan Erlandsson informerar om förekomst av bedrägerier och meddelar även att han komma 
ut till pensionärsföreningarna och informera mera.  
 
Information covid-19/corona 
Information om vaccineringen och covid-läget inom omsorgsnämndens verksamheterna. 
 
Information patientsäkerhetsberättelse 2020 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 har bifogats kallelsen.  
 
Information kvalitetsberättelse 2020 
Elin Svensson, kvalitetsutvecklare, föredrar omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2020. 
Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS: 2011:9) bör 
den som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som har skett inom kvalitetsområdet under 
det gångna året som i ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår också vilka åtgärder som har vidtagits för att 
förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som uppnåtts under 2020, samt vilka insatser 
som planeras för 2021. 
 
 
Meddelande - val av ny ledamot KPR från omsorgsnämnden 
 
Information om att ny hemsjukvårdsöverenskommelse i Halland gäller 2021-04-01 - 
2028-12-31. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information KPR maj 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 Kvalitetsberättelse 2020 
 §7 ON Val av ny ledamot till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
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§4 

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut  
(2020 ON0001) 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av bokslut för omsorgsnämnden 2020. 

Handlingar i ärendet 
 ON Bokslut verksamhetsberättelse 2020 
 §14 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut 
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§5 

Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention  
(2021 ON0042) 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av den Regionala handlingsplanen för 
suicidprevention och föreslår Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen. 

Handlingar i ärendet 
 §69 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss 
 Regional handlingsplan för suicidprevention 
 Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention 
 Tjänsteskrivelse - Regional handlingsplan för suicidprevention 
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§6 

Övriga ärenden 2021  
(2021 ON0005) 

KPR framför sitt tack till omsorgschef Berit Winbladh som går i pension i juni.  
------- ------- -------- 
 
Svar på fråga från KPR:s sammanträde i oktober 2020 - Hur tillagas frukosten på 
Malmagården?: 
Frukosten förbereds på Malmagården och det finns en avdelad personal, en ”kökstur” som 
sköter förberedelserna med frukosten på varje enhet. De kokar gröt, ägg, tillreder mackor, 
dukar mm. 
------ ------ ------  
  
Pensionärsföreningarna påpekar att personal från omsorgskontoret skulle kunna kontrollera att 
det finns fungerande brandvarnare och information om brandvarnare till omsorgstagare inom 
ordinärt boende.   
Kontoret svarar att det finns en arbetsgrupp som tittar över brandskyddet vad som ska gälla 
för omsorgstagare i ordinärt boende. 
----- ----- ----- ---- 
 
 
Pensionärsföreningarna påpekar att informationen om att Fixartjänsten inte är uppdaterad på 
hemsidan. Kontoret och ordförande lovar att ta med sig frågan.  
Broschyr om fixartjänsten finns att hämta i kontaktcenter.  
----- ----- ----- ---- 
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