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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunala pensionärsrådet 
 
Tid och plats 2022-09-06 klockan 14.30–16.15, Vård- och 

omsorgsförvaltningens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A Lund 
  
Beslutande ledamöter Inga-Kerstin Eriksson, ordförande  

Tove Klette, vård- och omsorgsnämnden 
Lena Fällström, tekniska nämnden  
Elsa Christersson, kultur- och fritidsnämnden  
Sven Englesson, PRO 
Stig Andersson, PRO 
Ingemar Bryman SPF Seniorerna  
Berne Jönsson SPF Seniorerna  
Margit Gunnarsson, RPG 
Kerstin Svensson RPG  
Mikael Gunnarsson Lunds anhörigförening 

  
 

 
 
Övriga närvarande Lennart Ilestam, SerniorNet 

Anette Hedén, SerniorNet 
Helena Falk, nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden 

 

 
 
 
Justerare Margit Gunnarsson, RPG 
  
Paragrafer § 22–30 
  
Tid och plats för justering Digital justering 2022-09-16 kl.12.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Helena Falk 
  
  
Ordförande  
 Inga-Kerstin Eriksson (C) 
  
  
Justerare  
 Margit Gunnarsson 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunala pensionärsrådet 
  
Sammanträdesdatum 2022-09-06 
  
Paragrafer § 22–30 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
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§ 22 Val av justerare samt tid och plats för justering 
 

 

Sammanträdet inleds med att ordföranden Inga-Kerstin Eriksson 
hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att utse Margit Gunnarsson till justerare och Ingemar Bryman till 
ersättare samt 

att protokollet justeras digitalt 2022-09-16 kl.12.  
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§ 23 Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att fastställa den föreslagna dagordningen.  
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§ 24 Rapport från stadsbyggnadskontoret angående 
utbyggnadsplan mm 

 
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson informerar om att Peter Juterot 
meddelat att han i nuläget inte har mycket nytt att rapportera. Peter 
Juterot kommer därför i stället på nästa KPR sammanträde 2022-11-
22. Peter har till dagens sammanträde skickat nedanstående 
sammanfattning.  

 

”Uppdraget att revidera kommunens utbyggnads- och 
boendestrategi är nu slutfört. I juni antog kommunstyrelsen 
Utbyggnadsplan 2030 och den 25 augusti antog kommunfullmäktige 
både bostadsförsörjningsprogram och markpolicy. Tillsammans 
utgör de tre dokumenten planeringsunderlag för Lunds kommuns 
fortsatta arbete med stads- och samhällsutveckling.” 

 

Här hittar du samtliga antagna dokument för 
nedladdning:  Kommunfullmäktige 25 augusti 2022 | MeetingPlus 
[sv] (lund.se) 

Pensionärsrådet tackar Peter Juterot för ovanstående och tidigare 
information. 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 25 SeniorNet informerar om sin verksamhet på 
Träffpunkterna i Lund 

 
Handledarna och kursledarna Lennart Ilestam och Anette Hedén 
presenterar SeniorNets Malmö och Lunds verksamhet enligt 
följande. 

 
SeniorNet Sweden, som startades 1997 är en ideell IT-förening för 
seniorer, som är ideologiskt och partipolitiskt obunden. Föreningens 
mål är att skapa förutsättningar för dig som senior 55+ att få 
information, utbildning och tekniskt stöd inom det digitala området. 
Anslutna till SNS är drygt 40 lokala klubbar runt om i landet med 
drygt 7 000 medlemmar. Varje klubb har en egen styrelse och skapar 
sin egen verksamhet.  

SeniorNet Malmös syfte är att främja seniorers användning av 
informationsteknikens möjligheter till kommunikation och 
informationstjänster och verka för att möjligheter att använda denna 
teknik ska anpassas till seniorers behov, samt informera och utbilda 
seniorer i användandet av dagens och morgondagens 
informationsteknik.  

 

Kursledarna Lennart Ilestam och Anette Hedén håller följande 
föredragning: 

Vår moderklubb SeniorNet Malmö drog i gång 1999, där vi har en 
gemensam styrelse och planerar själva de lokala aktiviteterna för 
verksamheterna i Malmö respektive Lund.  

SNM startade 2017 verksamheten i Lund på Träffpunkt Linero och 
med drygt 20 medlemmar. Hösten 2018 bildades SeniorNet Lund 
kallad ”filialen”, samtidigt öppnade vi vår andra Träffpunkt 
Laurentiigatan, verksamheten vid kommunens träffpunkter 
utökades under våren 2019 med Träffpunkt Arkivgatan, Dalby och 
Virvelvindsvägen 4G på Klostergården. Vid slutet av 2019 hade SNM 
drygt 500 medlemmar. varav Lundagruppen ökat till ca 85 
medlemmar.  

I mars 2020 drabbades världen av pandemin covid-19 och den 
”fysiska” verksamheten stängdes ner?  

Successivt övergick vi till att digitalisera verksamheten med kurser i 
hur Zoom kan användas för digitala möten och även användas vid 
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föreläsningar bl. a. har många deltagit på Mobilt BankId och Swish, 
vilka var mycket uppskattade.  

SeniorNet Malmö och Lund återstartade i oktober 2021 successivt en 
del av vår tidigare verksamhet!  

SNM har efter pandemin 350 medlemmar, varav Lundagruppen nu 
har ca 60 medlemmar. (minus 30 %), men har under våren 2022 fått 
tillbaka en stor del av tappet. 

 

SeniorNets Höstprogram 2022 och SeniorNet-Swedens 
informationsblad 2022-05-04 finns som bilagor till protokollet. 

 

Nedan finns länkar till SeniorNet. 

 

Start - SeniorNet Sweden 

 

SeniorNet Malmö – Seniorer lär seniorer använda digital teknik 
(seniornetmalmo.se) 

 

Ledamöterna i KPR framför att kontakt mellan Seniornet och 
Volontärförmedlingen bör ske så att utbildningar kan ske över hela 
Lunds kommun. Pensionärsföreningarna bör uppmuntras att se om 
man har resurspersoner som kan bidra i utbildningen. 

 

 

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson tackar för en givande  information. 
Rådets ledamöter instämmer i detta. 

  

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 26 Information från gruppen Statsbidrag - God och 
nära vård 

 
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson informerar från möte den 1 
september 2022 som gruppen Statsbidrag - God och nära vård hade, 
se bilagd presentation.  

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 27 Behandling av motion ”Seniorernas hus” 

 
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson informerar om att motionen 
Seniorernas hus remitterades till servicenämnden och svaret kom i 
somras.  Motionen är nu planerad att tas upp på kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-10-05. Beslut meddelas när motionen är 
behandlad. 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

Assently: eb1446651a9b403d990424e017a1d8e292073c1e617c2c00049fbb4c82c653899e4c5c1356565ccb6c4db3dd86666a6feddd5d45f7031dff8ab4cf2489e47ba4



    
Kommunala pensionärsrådet Protokoll 11 (14) 

 Sammanträdesdatum   
 2022-09-06  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 28 Information om aktuella ärenden i 
kommunstyrelsen och nämnder 

 
Lena Tällström informerar från tekniska nämnden om att det är färre 
klagomål för närvarande på färdtjänsten.  

 

Elsa Christersson har inget nytt att rapportera från kultur- och 
fritidsnämnden eftersom man inte haft något sammanträde ännu 
efter sommaren. 

 

Fråga ställdes till företrädare för de politiska nämnderna om hur 
långt man kommit med att få in organisationerna tidigt in i 
utredningsarbete i frågor som rör pensionärerna. Svar kom från Elsa 
Christersson kultur och fritidsnämnden och Lena Tällström tekniska 
nämnden om att det inte kommer igång förrän under nästa 
mandatperiod. 

 

Tove Klette och Inga-Kerstin Eriksson informerar och att ej heller 
vård- och omsorgsnämnden ännu haft något sammanträde efter 
sommaren, varför det inte finns några aktuella beslut att informera 
om. 

 

Med anledning av tidigare framförda önskemål om IT-Fixare. 
Meddelar Inga-Kerstin Eriksson att beslut har fattats av KF i ärendet 
Motion om IT-guide för äldre och ömsesidig integration. KF beslut 
2021-06-22—23 § 254 med handlingar skickas till ledamöterna 
enligt önskemål. 

 

Inga-Kerstin Eriksson informerar om följande ärenden som 
behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-31: 

• Ansökan om att göra Lunds kommun till europeisk 
ungdomshuvudstad 2026  

• Ansökan från Vattenhallen Science Center om förstärkt 
verksamhetsbidrag för 2022 och tills vidare  

• Mat- och måltidsplan för Lunds kommun  
• Hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade – 

uppdrag enligt EVP 2022–2024  
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• Medborgarbudget – beslut om genomförande av vinnande 
förslag  

• Utveckling av friluftsområde Mötesplats Hasslemölla (del av 
Veberöd 17:2, Veberöd 8:30) 

• Biosfärområde Vombsjösänkan – utbredningsområde, namn 
och samarbetsavtal  

• Kompensation till kommunens nämnder för ökade 
livsmedelskostnader  

Besluten och handlingarna finns att läsa på Kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-08-31 | MeetingPlus [sv] (lund.se)  

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 29 KPR-protokoll på kommunens hemsida 

 
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson informerar om Kommunala 
pensionärsrådets protokoll för 2022 nu finns publicerade på lund.se.  

Klicka Här: Kommunala pensionärsrådet | Lunds kommun 

 

 

Beslut 
Kommunala pensionärsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 30 Avslutning 
 

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson avslutar sammanträdet och 
tackar för visat intresse samt informerar om att efter valet kommer 
hennes uppdrag som ordförande i KPR att avslutas. Inga-Kerstin 
Eriksson tackar för ett trevligt och givande samarbete under sina år 
som ordförande i KPR. 

 

Ledamöterna i Kommunala pensionärsrådet tackar Inga-Kerstin 
Eriksson för hennes förtjänstfulla insatser som ordförande i KPR. 
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            Digital social lärorik gemenskap! 
   

  SeniorNet Sweden är en ideell förening som verkar för att inspirera     
  seniorer till att använda digital teknik och ta vara på digitaliseringens  
  möjligheter.  
 

  Föreningen består av ett nationellt nätverk av engagerade volontärer  
  som varje dag bidrar till mer digital delaktighet i samhället.   
 

  Du som medlem får IT-support, praktiskt stöd och relevant utbildning  
  från grunden till mer avancerat.  
   
   Vi hjälper varandra och tillsammans blir vi digitalare! 
 

   SeniorNet Sweden, riksorganisation i nätverket  

           

          SENIORER LÄR SENIORER använda DIGITAL TEKNIK 

Assently: eb1446651a9b403d990424e017a1d8e292073c1e617c2c00049fbb4c82c653899e4c5c1356565ccb6c4db3dd86666a6feddd5d45f7031dff8ab4cf2489e47ba4



 

 SeniorNet Sweden  
 

SeniorNet Sweden, en ideell oberoende förening som har till ändamål  
att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT som är nöd-
vändig i dagens samhälle. 
 
Syftet sammanfattas med: Seniorer lär seniorer använda digital teknik.  
 

Hitta din lokala förening 
 
Föreningen har drygt 40 lokala föreningar runt om i landet med cirka  
6.300 medlemmar. Varje lokal förening har en egen ideell styrelse och 
utformar sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar, behov och 
önskemål från medlemmarna.  
 
Lokala föreningarna erbjuder support, teknikstöd och kurser för både 
nybörjare och den stora gruppen som kan en del och vill fortsätta att 
hänga med i utvecklingen. Därutöver finns intressegrupper inom olika 
områden och alltid utrymme för dig  som vill hjälpa andra.  
 
Cirkel- och kursutbudet handlar om att använda smarta telefoner, 
surfplattor, datorer och annan digital utrustning. Det finns också ett 
varierat utbud för att kunna använda videoverktyg, ladda ner appar,  
ta del av uppdateringar i Windows 11, bli bättre på bildhantering, 
släktforskning och mycket annat. Säkerhet på nätet och källkritik är 
återkommande viktiga teman.  
 
Trevliga sociala aktiviteter finns det gott om: datacaféer, mobiljuntor, 
medlemsträffar, mobilpromenader, öppet hus,  jubileumsfester och  
andra sammankomster som kan vara digitala och/eller fysiska. 
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Anmäl dig som medlem 
 

Anmäl dig som medlem på SeniorNet Swedens webbplats 
https://seniornet.se/medlemskap/ 
 

Kontakta din lokala förening om du behöver hjälp med anmälan. 
 

Medlemsförmåner 
 

Du kan hitta ett studiematerial som passar dig i den nya utbildnings-
portalen SeniorNet Studera. 
 

Du blir inbjuden till digitala föreläsningar med framstående experter 
inom säkerhet, källkritik och andra aktuella teman. 
 

Du får fri tillgång till utbildningspaketet Microsoft Office 365 inklusive 
Teams och Windows 11, via Aktiv.se och även olika rabatterbjudanden. 
 

Men det viktigaste av allt är att du ingår i ett stort kunskapsnätverk av 
likasinnade och intresserade medlemmar. 
 

Bli handledare 
 

Handledare och andra volontärer har ett inspirerande och betydelsefullt 
arbete. Förändringar sker oerhört snabbt i den digitala världen och det 
finns alltid något nytt att lära och dela med sig av. 
 

Under de senaste åren har vi gjort ett digitalt jättekliv genom video-
verktyg exempelvis Zoom. Det har öppnat för möten, träffar, utbildning 
och support  oberoende av bostadsort. 
 

Kontakta gärna din lokala förening och berätta vad du vill bidra med. 
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Kontakt och fakta  
 
Så roligt att du är intresserad av att delta i vår verksamhet.  
 

Kontakt  
SeniorNet Sweden, riksorganisationen 
E-post: kansli@seniornet.se  
Telefon: 076 027 27 17  
Postadress: Byängsgränd 14, 120 40 Årsta 
 

Fakta  
Seniorer lär seniorer använda digital teknik  
Ideell oberoende förening 
6 300 medlemmar 
43 lokala föreningar runt om i landet 
Bildades 1997 och fyller 25 år 2022 
Tilldelades hederpriset: Det gyllene förstoringsglaset 2021. 
 
Webbplats: https://seniornet.se/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SeniorNetSweden 
SeniorNet Studera: https://seniornetstudera.se/ 

 
Avgifter  
Medlemsavgiften är 250 kronor per år. Du som blir medlem under 
hösten från september får avgiftsfria höstmånader och avgiften 
innefattar hela det kommande året. 
  
Kursavgifterna lokalt är ytterst blygsamma men ändå nödvändiga för 
att kunna betala fasta kostnader för lokaler, utrustning och material. 
Alla insatser är ideella.                         
 
Välkommen till SeniorNet! 
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KPR- Grupp Statsbidrag 
2022-09-01
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• Hur tänker Vård och Omsorg att personer på särskilda boenden ska 
få en bättre vardag som ett resultat av att dessa projekt genomförs? 

• Kommer förändringar att genomföras mot personer på särskilda 
boenden för de olika kategorier av personer som är föremål för 
omvårdnad från Lunds kommun?

•Blir de resultat som uppnås inom God och nära vård bestående även 
sedan statsbidragen upphört?
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Större satsningar SBÄ

Utveckling av demensvård enligt demensteamets projektlista: 
t.ex. solrum, demensmiljö, föreläsningar

Utemiljöer SBÄ

Beröringsfria lås på särbo

Ett Rehabombud till varje SBÄ
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Arbetsmetoder för att mäta effekten av 
förebyggande träningsinsatser ska säkerställas 
genom projekt i samverkan med universitetet 
eller annan forskningsanknytning

Arbetar på ett projekt i samverkan med entreprenör och 
universitetet kopplat till snubblometern
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Vi har kunnat öka träningen. Träningen blir i större utsträckning gjord.

Tidigare hade vi riktigt lågt utförande av ordinationer. Stor förbättring har skett sedan ombuden kom på plats. 

Stora fördelar med rehabombud, bekräftas av rehabombuden själva, övrig omvårdnadspersonal och 
patienterna.

Rehab får mer tid för de mer svåra fallen.

Med rehabombuden har vi fler ögon ute i verksamheten som kan fånga upp om en patient behöver träning, 
byte av hjälpmedel m.m.

Träningen är ett givande och glädjande inslag i patienternas vardag, träningen bryter vardagstristessen.

Fler patienter kan erbjudas förebyggande träning. Utan rehabombud skulle de inte blivit erbjudna denna 
träning, för andra patienter hade behövts prioriteras.

Boenden har uttryckt att det är mycket bra med rehabombud, träningen blir regelbunden och oftare
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Höja kompetensen i äldreomsorgen
För att klara rekryteringsutmaningen måste 
möjligheterna till utbildning och vidareutbildning till 
främst undersköterska och vårdbiträde vara goda. 
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Utdrag kompetensutveckling särskilt boende

Utvecklingsledare God och nära vård

Kompetenscentrum

Synutbildning för arbetsterapeuter

Hörselutbildning för arbetsterapeuter 

Föreläsning inriktning rehabilitering för arbetsterapeuter

1500 personer ska gå övergripande rehabiliteringsutbildning i enlighet med nämndens verksamhetsplan

Silvia-utbildning för rehab personal

Förskrivningsutbildning för sjuksköterskor (Kristianstad högskola) 

Fördjupningskurs för sjuksköterskor 

Likvärdig medicinskt utrustning till första hand leg. personal
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• Minska antalet medarbetare per chef.

• Spårbara medicinskåp säbo

• Samordnade servicetjänster Linehusen
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Följande handlingar har undertecknats den 18 september 2022
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