
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-09-16

Kommunala Pensionärsrådet

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Rum Grå, stadshuset Ängelholm, 2020-09-16, kl. 14.45-15.40

Beslutande:

Övriga närvarande:  

Ingela Sylwander (M), ordförande 
Mikael von Krassow (S), 1:e vice ordförande 
Owe Johansohn (SPF) 2:e vice ordförande 
Greta Lemminge (PRO)
Lars Stenberg (PRO)
Birgit Persson (SKPF)
Agneta Normann (M)
Åke Sandberg (SPF)
Tommy Jönsson (Vision)

Mattias Fyhr, nämndskreterare
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare 
Malin Klintfjäll, beredningskoordinator § 1 
Karin Dahl, enhetschef § 2
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef § 3-4 
Charlotte Sandström, enhetschef § 5 
Björn Klemedsson, verksamhetschef § 6

Utses att justera: Owe Johansohn Paragrafer: 1-6

Sekreterare ___________________________________________________
Mattias Fyhr

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Owe Johansohn
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum: 2020-09-16

Datum för anslags uppsättande: 2020-09-25

Datum för anslags nedtagande: 2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun

Underskrift ____________________________________________________
                           Mattias Fyhr
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Information om ANDT

2 Ensamhetsprojekt

3 Renoveringsplan

4 Evakuering av särskilt boende

5 Projekt hembesök - biståndshandläggare/arbetsterapeut

6 Aktuell information Covid-19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2020-09-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

PENSRÅD § 1

Information om ANDTS i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Malin Klintfjäll, beredningskoordinator, informerar om Ängelholms kommuns arbete med 
frågor kring ANDTS(alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). En agil arena 
har skapats med syfte att skapa struktur, organisation och arbetssätt för att hantera dessa 
frågor.

Pensionärsföreningarna har fått ett antal frågor ställda till sig inför detta möte som är 
kopplade till detta arbete och deras målgrupp. Malin Klintfjäll tar emot svar på dessa frågor 
samt övriga förslag och synpunkter. 
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PENSRÅD § 2

Ensamhetsprojekt

Ärendebeskrivning
Karin Dahl, enhetschef för enheten för aktiviteter och stöd, informerar pensionärsrådet 
om  ensamhetsprojektet inom dagligt stöd, träffpunktsverksamheten och andra möjliga 
kontakt- och mötesvägar utan fysiska möten.
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PENSRÅD § 3

Renoveringsplan

Ärendebeskrivning
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef på uppdrag Hälsa, informerar pensionärsrådet om 
arbetet med renoveringsplanen. Planen behandlar hur boendena Åsbytorp, Karlsgården 
och Kungshaga ska hanteras. Såväl nämnden som rådet har deltagit i studiebesök och 
aktiviteter med verksamhetsexperter för att ta fram planen. En delrapport var färdig i april 
och slutrapporten ska vara färdig i januari 2021.
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PENSRÅD § 4

Evakuering av särskilt boende

Ärendebeskrivning
Helena Gottfriedsson, verksamhetschef på uppdrag Hälsa, informerar pensionärsrådet om 
hur processen med att flytta de boende från Åsbytorp till nytt boende fortgår. 
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PENSRÅD § 5

Projekt hembesök - biståndshandläggare/arbetsterapeut

Ärendebeskrivning
Charlotte Sandström, enhetschef för myndighetsenheten informerar om 
hembesöksprojektet. Projektet är ett samarbete mellan biståndshandläggare och 
arbetsterapeuter som tillsammans gör hembesök för att underlätta för brukaren genom att 
erbjuda hjälp med mindre hemtjänstinsatser och förebyggande åtgärder för att i sin tur 
möjliggöra brukarens fortsatta självständighet i hemmet. 
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PENSRÅD § 6

Aktuell information Covid-19

Ärendebeskrivning
Björn Klemedsson, verksamhetschef på uppdrag Hälsa, informerar att det i dagsläget är 
smittfritt både i kommunala och privata verksamheter. Vissa aktiviteter har begränsats 
under våren och sommaren. Det akuta läget inom äldreomsorgen håller man på att lämna 
och huvuduppdraget ska titta på mer säkra och anpassade besöksmiljöer och även på 
långsiktiga konsekvenser av distansering och ensamhet. Verksamhetscheferna är stolta över 
sina chefer och medarbetare som under den pågående pandemin hittat nya lösningar.
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