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Tid och plats: Kl. 10.00 - 11.15, D-salen i Folkets hus 

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

Anita Bohlin Neuman (V) ordförande 
Carina Sätterman (S) 
Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors 
Bernt Fägerås, PRO Degerfors 
Britt Johansson, PRO, Åtorp 
Barbro Vindahl, SPF 
Bengt Carlsson, SPF 
Evert Karlsson, PRO Svartå: 
Maj-Britt Bengtzing, SKPF 
Stina Jansson, SKPF 
Arja Huhtinen, Finska föreningen 

Tjänstgörande  
ersättare: 

Birgit Jonsson, Anhörigföreningen 
 

ÖVRIGA 
DELTAGARE 

 

Icke tjänstgörande 
ersättare 

Sonja Johansson, SPF 
 

Tjänstemän: Ingmar Ångman, socialchef 
Marianne Andersson, sekreterare 

Utses att justera: Bengt Carlsson 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen  

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 10 - 13 
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson 
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
  Bengt Carlsson 
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2016-06-03 

Datum när anslaget sattes upp:  

Datum när anslaget tas ner:  

Protokollet förvaras vid: Kansliavdelningen 

Underskrift:  
 
______________________________ 
  Marianne Andersson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 10 Dnr:   

Mötet öppnas 

Justering av protokollet 
Bengt Carlsson utses att justera protokollet. 

Dagordning 
Samordnare Veronica Eriksson som skulle deltagit på punkten om Anhörigriksdagen 
har fått förhinder. Kommer i stället att bjudas till något av höstens möten. 
  
Dagordningen fastställs.  

Föregående protokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna.  
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KPR § 11 Dnr:   

Ekonomisk information 

Ärendet 
Socialchefen informerade om vad som gjorts i nämnden och om det ekonomiska läget.  
 
Flyktingfrågan har som för resten av Sverige varit dominerande. I Degerfors är det 
främst ensamkommande barn vi tagit emot. I slutet av 2015 kom 60 flyktingbarn på kort 
tid. Totalt bor idag ca: 95 stycken i Degerfors.  Dessutom finns 85 kommunplacerade 
flyktingar i Degerfors. I år har tillströmningen inte varit på samma nivå som i höstas, 
men under 2017 kommer många asylboende att placeras i kommunerna vilket kräver 
beredskap.  
 
Ersättning från staten till kommunen för flyktingar gäller för 2 år men snittet för att bli 
självförsörjande är 7 år.  
 
Bemanningen på demensboenden har utökats. Även antalet korttidsplatser har ökats 
men det finns fortfarande ett stort behov av korttidsplatser. Ytterligare en vårdavdelning 
behöver öppnas. 
 
Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och även undersköterskor.  
 
För personer som är utskrivningsklara från lasarettet minskas tiden för hemgång från 5 
till 3 dagar och då kommer även helgdagar att räknas. Det innebär att en person kan 
skickas hem en helgdag. Det innebär ökade krav på kommunen att lösa omvårdnad- och 
boendebehovet för dessa vårdtagare.  
 
Behov som man ser och arbetar med: 

 Förstärkning inom demensvården. Mer personal, fler platser behövs.  

 Ny avdelning, säbo 

 Bemanning utifrån behov. 

 Genomlysning av hemtjänsten   

 Nytt gruppboende för LSS startas på Gärdesvägen 

 Digitalisering av larm 
 
Förvaltningarna har ett uppdrag att dra ner 1 % av verksamheten 2017/2018 vilket för 
socialnämnden innebär cirka 2,5 miljoner kronor.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 12 Dnr:   

Rapport från Anhörigriksdagen  

Ärendet 
Ordföranden och Britt Johansson deltog på Anhörigriksdagen i Varberg den 10-11 maj. 
De tyckte båda att det varit givande dagar och de lämnade en rapport därifrån.  
  
Det fanns flera seminarier att välja på, bl.a om mat, motion, hedersrelaterat våld och 
andra områden.  
 
Man fick även en historik om hur anhörigstödet sett ut under åren. Forskning visar att 
2/3 av dagens äldre idag sköter en anhörig.  
 
Äldreomsorgen har minskat under flera år och det har gjort att äldre har blivit mer 
beroende av stöd från anhöriga. Det är en viktig samhällsfråga att lösa.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 13 Dnr:   

Inbjudan kommande möten 

Beslut 
Med anledning av en fråga från ledamot som rör primärvården, beslutas att ordföranden 
ska bjuda in Robert Mörk, Degerfors representant i Region Örebro län. 
 
Avslutningsvis påminner ordföranden om att nya cykelvägen mellan Karlskoga och 
Degerfors invigs den 22 juni. Annons kommer i tidningen.  
 
 


