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Plats och tid Stadshuset, KF-salen kl.13.15 
 
Beslutande Enligt blad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Enligt blad 2 
 
 
Utses att justera Kerstin Åman; PRO 
 
 
Sekreterare  .......................................................  Paragr.  §§ 205 – 214 
 Frida Hjertstedt 
 
Ordförande  .......................................................  
 Mikael Sanfridsson 
 
Justerande  .......................................................  
 Kerstin Åman 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Linköpings kommunala pensionärsråd 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-06 
 
Datum för anslags uppsättande       Datum för anslags nedtagande        
 
Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret 
 
Underskrift  ............................................................  
 Ann-Catrin Axén 
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Förtroendevalda: 
Mikael Sanfridson, äldrenämnden 
Hans Eneroth, äldrenämnden 
Carin Lundén, omsorgsnämnden 
Göran Karlsson, socialnämnden 
Marie Gren, socialnämnden 
Richard Svenselius, samhällsbyggnadsnämnden 
Birgitta Unéus, kultur- och fritidsnämnden 

 
För pensionärsrörelsen: 
Kerstin Åman, PRO 
Inga-Britt Lindquist, SPF 
Ragnar Asserhed, RPG 
Kerstin Wettergren, SKPF 
Mari-Anne Andersson, SKPF 
Margareta Sellö-Andersson, Vision 
Anne-Marie Pettersson, Vision 
Willy Joelsson, Vision 

 
Tjänstemän: 
Frida Hjertstedt, planeringsledare 
Irmin Oglecevac, lokalsamordnare  
Lena Brüde, avdelningschef Socialförvaltningen 

 
_______ 
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§ 205 
Föregående protokoll – inga synpunkter framkom.  
 
§ 206 
Information om Nybyggnation, ombyggnation inom äldre-
omsorgen.  
Irmin informerade om sitt uppdrag och arbetsuppgifter. Han 
gick igenom vad som ingår i lokalförsörjningsplanen samt vilka 
projekt som är på gång inom äldreomsorgen. Han avslutade sin 
dagning med att visa bilder på senaste köken som byggts om på 
Duvans vårdboende. Se vidare informationen i presentationen 
som bifogas. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Irmin Oglecevac 
 
§ 207 
Information från Socialförvaltningen 
Lena informerade om köerna till handläggning av ansökningar. 
Hon gick igenom hur många som har fått beslut om plats på sär-
skilt boende och väntar på att få ett erbjudande. Hon berättade 
även om händelser som påverkar arbetet för biståndshandläg-
garna. Se vidare informationen i presentationen som bifogas. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Lena Brüde 
 
§ 208 
Information om Träffpunkter 
Frida informerade om var det finns fritidsverksamheter. Det 
finns fritidsverksamheter vid alla servicehus och trygghetsboen-
den samt på Aktivitetshuset, Hjälmsätersgatan, Ekbacken samt 
Hagdahls seniorcenter. Kraven på utförarna som finns inskrivna 
i de nya avtalen gick igenom. Se vidare informationen i presen-
tationen som bifogas. 
 
Om idéer, förslag gällande vad som kan förändras gällande 
träffpunkter/fritidsverksamheter kan de skickas in till Frida som 
tar med det i det fortsatta arbetet med att utveckla träffpunk-
terna. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt. 
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§ 209 
Information om Enhetsråd  
Frida gick igenom den rutin som finns gällande Enhetsråd. I den 
finns information om vem som gör vad och vilket ansvarar de 
som medverkar har. Se vidare informationen i presentationen 
som bifogas. 
 
PP presentation bifogas. 
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 210 
Ärenden från äldrenämnden 
Beslut tagna i äldrenämnden i november: 

• Förenklat beslutsfattande kommer att införas i Linkö-
pings kommun 

• En översyn av Linköpings modell för LOV i hemtjänst 
kommer att genomföras. 

 
Kvalitetsnämnd i december 
I december kommer äldrenämnden vara en kvalitetsnämnd och 
där kommer en kvalitetsrapport att föredras. Den innehåller in-
formation om uppföljningar som gjorts under året och det som 
framkommit kommer att analysera i rapporten. Den kommer 
också visa på vad som behöver fortsätta arbetasmed framåt och 
vilka prioriteringar som behöver göras. 
 
PP presentation bifogas 
Föredragande: Frida Hjertstedt 
 
§ 211 

                                 Övrig information. 
Ledamöter i Äldrenämnden 2019 
Mikael gick igenom namnen på de som kommer sitta i Äldre-
nämnden from 2019. Ordförande kommer vara Lise-Lotte Fa-
ger.  
 
Stadgar för KPR 
Stadgarna behöver arbetas om utifrån att det är nya nämnder 
från 2019. Förslag på nya stadgar kommer komma upp på Kom-
munfullmäktige i slutet av februari. Som det ser ut nu är det 
kommunalrådet som har ansvar för sociala sektorn som är ord-
förande i KPR. Om det kvarstår i stadgarna kommer det bli då 
bli ordförande i Social- och omsorgsnämnden Annika Krutzén 
som blir ordförande. Om det blir en ändring att det blir äldre-
nämndens ordförande som ska vara det även i KPR blir det 
Lise-Lotte Fager 
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Organisationen (nämn och förvaltning) 
Äldrenämnden har kvar det uppdrag som varit denna mandatpe-
riod men får ett utökat uppdrag där de kommer ha ansvaret för 
all hemtjänst och hemsjukvård samt myndighetsutövning för de 
över 65 år.  
 
Omsorgs- och äldreförvaltningen slås ihop med Socialförvalt-
ningen och kommer heta Social- och omsorgsförvaltningen. 
 
Leanlink kommer finnas kvar och kommer ligga under Kom-
munfullmäktige/Kommunstyrelsen. 
 
PP presentation bifogas 
Föredragande: Frida Hjertstedt och Mikael Sanfridsson 

  
§ 212 Kommande möten  
Då det arbetas på stadgarna och att de kommer tas först i slutet 
av februari kommer beredningsgruppen i februari och samman-
trädet i mars att utgå. Detta för att det behöver fastställas vem 
som ska vara ordförande och vilka politiker som ska vara repre-
sentanter i KPR. 
 
2019 års beredningsgrupper: 

Tisdagen 30 april kl 8:30-10 i Thorell 
Onsdagen 2 oktober kl 8:30-10 i Thorell 
Onsdagen 20 november kl 8:30-10 i Thorell 

 
2019 års sammanträden: 

Onsdagen 15 maj kl 13:15-16:30 i KF-salen 
Onsdagen 16 oktober kl 13:15-16:30 i KF-salen 
Onsdagen 4 december kl 13:15-16:30 i KF-salen 

   
§ 213 
Övriga frågor: 
Mikael tackade för de år som han suttit som ordförande i KPR 
och han tackade för ett gott samarbete. 
Willy Joelsson tackade å hela KPR:s vägnar Mikael för det ar-
bete han lagt ner i KPR. 
 
§ 214 
Mötet avslutas av ordföranden.  

 


