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4 Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet  

5 Nytt avtal avseende Karlslund  

6 Annan benämning än ordet brukare  

7 Status på  volontärverksamheten (måltidsvän/besöksvän etc)  

8 Framtidens mat  - uppföljning  

9 Evenemangskalendern  

10 Ärende till KPR om ny hållplats vid Ängelholms sjukhus 2022/88 

11 Information om röstmottagning på särskilda boenden  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 1 

Ärendelista 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
att godkänna ärendelistan.   
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 2 

Information om branden på Södra sjukhusområdet 

Ärendebeskrivning 
Filippa Kurdve, huvuduppdragschef för huvuduppdrag Hälsa informerar rådet om 
branden på Södra sjukhusområdet den 16 mars. Vidare informerar 
huvuduppdragschefen om hur huvuduppdraget och kommunen har hanterat den 
verksamhetsmässiga påverkan som branden orsakade. 
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 3  

Information om Humana Sommarsol 

Ärendebeskrivning 
Filippa Kurdve, Huvuduppdragschef för huvuduppdrag Hälsa informerar rådet om 
synpunkter på verksamhetsdriften på Humana Sommarsol i Vejbystrand och 
huvuduppdragets hantering med anledning av detta. 
 
Representanter i rådet ställer frågor kring verksamheten och önskar att det på rådets 
kommande sammanträden informeras om utvecklingen av verksamheten. 
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 4  

Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Ärendebeskrivning 
Rådet hade inför sammanträdet efterfrågat information kring situationen med 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
 
Björn Klemedsson, verksamhetschef på huvuduppdrag Hälsa informerar att det 
befintliga avtalet löpte ut 2020 men att det fortfarande är det som gäller till dess att 
ett nytt avtal är på pålats.  
 
I dagsläget har Björn Klemedsson ingen information när det kan bli aktuellt med 
ett nytt avtal. När det blir aktuellt kommer det att informeras om det samt att 
avtalet kommer att behandlas genom regionens delregionala samverkansforum. 
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 5  

Nytt avtal avseende Karlslund 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Wattman, planeringschef på huvuduppdrag Hälsa, informerar rådet om att 
det särskilda boendet Karlslunds verksamhetsdrift har upphandlats då nuvarande 
avtal löper ut 2023. Upphandlingen vanns av Vardaga som övertar driften 2023. 
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  

att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 6  

Annan benämning än ordet brukare 

Ärendebeskrivning 
Frågan kring att använda annan benämning än ordete brukar har lyfts av Owe 
Johansohn, SPF.  
 
Rådet fick inför mötet ta del av information från Socialstyrelsens termbank där 
ordet brukare definieras. 
 
Owe Johansohn föreslår att rådet ska uppmana berörda huvuduppdrag att i första 
hand inte använda benämningen brukare i extern kommunikation och att i andra 
hand se över vilket/vilka ord huvuduppdraget använder internt. Istället för brukare 
önskar han att man använder det ord som aktuell situation kräver. 
 
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef på huvuduppdrag Hälsa informerar att 
man idag inom Hälsa inte använder benämningen brukare i extern kommunikation 
och att kommunikationen anpassas efter situationen. Det kan dock förekomma 
avsteg från huvudregeln. 
 
Kommunala pensionärsrådet är eniga kring Owe Johansohns förslag.  
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
 
att uppmana berörda huvuduppdrag att i första hand inte använda benämningen 
brukare i extern kommunikation och att i andra hand se över vilken/vilka 
benämningar som huvuduppdragen använder internt. Istället för brukare önskas att 
man använder det ord som aktuell situation kräver. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Hälsa, planeringschef 
• Huvuduppdrag Lärande och familj, planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 7  

Status på  volontärverksamheten  

Ärendebeskrivning 
Charlotte Sandström, verksamhetschef på huvuduppdrag Hälsa informerar rådet 
om volontärverksamheten och särskilt om besöksvän, måltidsvän och sällskapsvän 
och möjligheten till att nyttja detta. 
 
Kontakt kan förmedlas via kommunens kundtjänst i stadshuset eller 0431-87 000. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  
 
att ha tagit del av informationen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 8  

Framtidens mat  - uppföljning 

Ärendebeskrivning 
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef på huvuduppdrag Hälsa informerar rådet 
om det pågående arbetet med uppdraget kring Framtidens mat. Helena besökte 
rådet det 3 november 2021 för att berätta om uppdraget. Vid dagens uppföljning 
informeras att: 

• Förtroendevalda i nämnden för omsorg och stöd har besökt 
måltidsverksamheten och då ätit av maten 

• Man har haft dialoger och inhämtat synpunkter från de som nyttjar 
måltidsverksamheten 

• Omvärldsbevakning genomförd kring hur andra kommuner hanterar 
måltidsverksamheten 

• Förtroendevalda i nämnden för omsorg och stöd har haft en workshop 
kring Framtidens mat 

Det genomförda arbetet som beskrivs ovan ska sammanställas i en rapport som ska 
behandlas av nämnden för omsorg och stöd.  

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  

att ha tagit del av informationen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 9  

Evenemangskalendern 

Ärendebeskrivning 
Owe Johansohn föreslår att rådet ska uppmana att Evenemangskalenderns innehåll 
och funktioner ska ses över för att möjliggöra att fler evenemang ska kunna ingå i 
kalendern. Till exempel skulle föreningsaktiviteter som kräver medlemskap kunna 
ingå om det framgår vad ett medlemskap kostar. 
 
Kommunala pensionärsrådet är eniga kring Owe Johansohns förslag. 
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  

att översända uppmaningen till huvuduppdrag Samhälle-Kultur och fritid att 
genomföra en översyn av Evenemangskalendern med förhoppningen att den kan 
utökas vad gäller innehållet i kalendern. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle – Kultur och fritid 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 10 Dnr. NOS 2022/88, Annat dnr 

Ärende till KPR om ny hållplats vid Ängelholms 
sjukhus 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit 2022-03-25 från Birgit Fierson angående önskemål om ny 
hållplats vid Ängelholms sjukhus. 
 
Kommunala pensionärsrådet är enigt om att ställa sig bakom skrivelsen och skicka 
den till huvuduppdrag Samhälle/lokala trafikgruppen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse  inkommen 2022-03-25-  till KPR om ny hållplats vid Ängelholms sjukhus 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  

att ställa sig bakom skrivelsen och skicka den till huvuduppdrag Samhälle/lokala 
trafikgruppen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala Pensionärsrådet 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

PENSRÅD § 11  

Information om röstmottagning på särskilda boenden 

Ärendebeskrivning 
Valsamordnare Mattias Fyhr redogör för planeringen inför allmänna valen 2022. 
Förtidsröstning påbörjas den 24 augusti på sex platser, i huvudsak på kommunens 
bibliotek. 
 
Förtidsröstning kommer också att ske på särskilda boenden där vårdtagare, 
personal och anhöriga också är välkomna att rösta. 
 
Ambulerande röstmottagare kommer att finnas om man inte har möjlighet att ta sig 
ut från sin bostad och man inte har någon som kan budrösta. I de fallen ska man 
kontakta kommunens Kundtjänst, 0431-87000. 

 
 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar  
 
att ha tagit del av informationen. 
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