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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2022-05-16 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Anki Sædén, K-H Linde, Grietje Thomsen 

 
Socialnämnden:  Eva Lindahl, vice ordförande, Rickard Axtelius, ledamot  
Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Jenny Blom, förvaltningskoordinator 

Områdeschef för särskilt boende Therese Lindström, Camilla Ranemyr, 
enhetschef för myndigheten för funktionsvariation, Ulrika Lempinen, 
enhetschef inom hemtjänsten, Eva Nilsson, 1:a biståndshandläggare 

 
 
Riktlinjer för biståndsbedömning 
Camilla Ranemyr föredrar om bakgrunden till att det behövs en revidering av riktlinjerna för 
biståndsbedömning. Det är ett ärende som kommer att beslutas av nämnden.  
Pensionärsrådet har tidigare i vår lämnat in synpunkter på riktlinjerna. Den arbetsgrupp som tagit 
fram ärendet har gjort ändringar i dokumentet utifrån pensionärsrådets synpunkter. Vid mötet 
framkommer inga synpunkter över det reviderade dokumentet. 
 
Planering av växelvård 
Therese Lindström, områdeschef för särskilt boende föredrar ett ärende om behoven av att styra 
upp bokningen av växelboende från att det tidigare har varit helt fritt att boka plats efter brukarens 
önskemål. Platserna räcker till utifrån behoven om verksamheten fick möjlighet att styra 
bokningarna på ett annat sätt än vad som möjligt idag.  
Pensionärsrådet framför att de tycker förslaget till förändring verkar rimligt, det är av vikt att 
personalen kan ha framförhållning och planera sin verksamhet. Rådet framför dessutom att Social 
Omsorg behöver planera för fler växelvårdsplatser utifrån att antalet äldre i kommunen ökar. 
 
Om korttidsboendet på Bellevue 
Pensionärsrådet tar upp att de fått till sig att bemötandet av anhöriga och brukare inte är bra på 
korttidsboendet på Bellevue. Brukare har upplevt att de inte känner sig välkomna. Therese 
Lindström framför att hon som ansvarig chef kommer att ta detta med sig och arbeta särskilt med 
bemötandefrågor på Bellevue. 
 
Tjänst som syn- och hörselinstruktör 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att tillsätta en syn- och hörselinstruktör. Social Omsorg 
har skrivit ett förslag till yttrande till Socialnämnden. Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet har 
fått båda handlingarna utskickade inför mötet. 
Leif Nielsen framför att det är viktigt att personalen får kompetensutveckling inom hörselvård så 
att de kan hjälpa brukare med att hantera utrustningen.  
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Drift på Seniorernas hus 
 
Dan Kjellsson framför som ett förslag att Pensionärsföreningarna kunde ta över samordningen av 
innehållet på Seniorernas hus från kommunen mot att de får ett högre bidrag. 
Pensionärsrådet framför att de behöver föra en dialog med sina olika föreningar om detta och får 
återkomma senare. En överenskommelse nås om att hålla ett eget möte i frågan. På mötet kan en 
dialog föras om utveckling av Seniorernas hus generellt. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Jenny Blom 


