
 Sammanträdesprotokoll 1(5) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2016-09-15  

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 – 16.45 
  
Beslutande Annika Hedberg Roth (KsSu) ordförande 

Åke Andersson (KiFu) 
Gunnar Löfgren (PRO) 
Karin Lundell (SPF) 
Sven- Erik Persson (SKPF) 
Inger Wendel (Norra Västmanlands Diabetesförening) 
Lena Norgren (HRF) 
Inga Torneport (FUB) 16.00 

  
Övriga närvarande Inger Dovås (PRO) ersättare 

Stig Lundvik (Norra Västmanlands Diabetesförening) ersättare 
Hildeborg Nilsson (SKPF), ersättare 
Hillevi Bygge (SPF), ersättare 
Torsten Jansson (KsSu) ersättare 
Olle Åsberg, Lions § 21 
Thomas Karlsson, Lions § 21 
Tuula Svedberg, kostchef 
Lena Bergman, områdeschef ÄO 
Susanne Sandström, områdeschef funktionsnedsatta 
Cecilia Eriksson, förvaltningssekreterare 

  
Justerare Lena Norgren 
  
Justeringsdatum 2016-09-20 

Underskrifter Sekreterare  §§ 21-32 
  Cecilia Eriksson  

 Ordförande   
  Annika Hedberg Roth  

 Justerare   
  Lena Norgren 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-15 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-22 Datum då anslaget tas ned 2016-10-14 

Förvaringsplats för protokoll Socialförvaltningen 

Underskrift   

 Cecilia Eriksson 
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§ 21 Val av justerare 
 
Till att justera dagens protokoll utses Lena Norgren. 
 

§ 22 Föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll 2016-04-28 
 

§ 23 Besök, Lions 
 
Thomas Karlsson och Olle Åsberg presenterar Lions verksamhet, och 
hur de arbetar kring olika frågor.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Lions samarbeta kring 
inköp av broddar till kommuninvånare över 65 år. 
 

§ 24 Matdistribution från Björkängens kök 
 
Tuula Svedberg informerar om att vid KsSu den 13 september fick 
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildning utreda 
kostanden av tillagning och leverans av kylda matlådor. 
 

§ 25a Information från kommunen 
 
Lena Bergman informerar om: 

- Information till 75-åringar kommer ske den 3 oktober, Bubblan 
Björkängen. Inbjudan skickas ut. 

- Balansera mera , 4 oktober i Blåhuset . Annonseras. 
- Fallskadekampanj , kommun rehab deltar och dietist  

5 oktober. Annonseras. 
 
Till Säbo finns i dag 7 personer i kö 2 av dem vet vi inte om vi 
har lämplig plats att erbjuda just nu. Ingen har väntat 3 månader 
utan att bli erbjuden plats.  

 
Annika Hedberg Roth informerar:  

- Delårsbokslut 2016-08-31, visar på ett nollresultat.  
- Budgetberedningen har beviljat de medel förvaltningen äskat om, 

protokoll ännu inte justerat. 
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Fortsätt. § 25a 
Gunnar Löfgren efterfrågar varför förvaltningen erbjuder 75% 
tillsvidaretjänster, när det finns politiska beslut om ”rätt till helti 
 
Susanne och Lena svara med att de som vill ha högre tjänstgöringsgrad 
ansöker om det. När det blir lediga tjänster som har högre 
sysselsättningsgrad erbjuds de den. En del anställda har del av sin tjänst i 
pool för att jobba heltid men alla vill inte ha det så. 
 

§ 25b Information från organisationerna 
 
Karin Lundell (SPF) informerar om deras diskussioner kring  

- Att de är nöjda med hemtjänsten. 
 

Gunnar Löfgren (PRO) informerar om  
- Boende för äldre 
- Mellanchefer inom socialförvaltningen 

 
Inger Wendel (Norra Västmanlands Diabetesförening) 

- Att de ska arbeta fram material för att kunna presentera under 
vårens hälsovecka. 

- Fortsatt arbete med kommunens Informatör, att få till en länk på 
kommunens hemsida för diabetesföreningen. 

 
Inga Torneport (FUB): 

- Tar med sig frågan från Annika H-R vad det gäller psykisk ohälsa 
och hur man kan jobba vidare med denna fråga. 

 
Sven-Erik Persson, (SKPF): 

- Diskussioner kring matdistribution till äldre 
- Mönsterarbetsplats och rätt till heltid 
- Förhindra fall för äldre, samarbete mellan kommunen, LTV och 

hyresgästföreningen. 
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§ 26 Mönsterarbetsplats 
 
Lena B om att det finns önskemål om förändringar av schemat till viss 
del, så nytt schema kommer att börja gälla från oktober. 
 
Sven-Erik efterfrågar hur förvaltningen tillmötesgår ”Rätten till heltid”. 
Lena B svarar med att personalen kan lägga sig tillgängliga i datasystemet 
för planering av personal, de extra dagar som erbjuds är vardagar.  
 
 

§ 27 Framtidens äldreboende 

Förvaltningen bjuder in kommunens invånare till en öppen dialog vad 
det gäller framtidens äldreboende, den 17 november, 18.00 matsalen på 
Björkängen. 
 

§ 28 Resedan, äldreboende 
 Gunnar L (PRO) efterfrågar varför Resedan inte är omgjort till ett 
särskilt boende. 
 
Lena Bergman svara med att Resedan är byggt som ett serviceboende, ej 
lämpligt för att särskilt boende. I dagsläget är det inte aktuellt med flera 
boendeplatser inom särskilt boende, de som står i kö har fått erbjudande 
men tackat nej.  
 

§ 29 Pensionärs/äldreombudsman 
 
Gunnar L (PRO) efterfrågar om inte kommunen kan ha en 
pensionärs/äldreombudsman, en länk mellan den äldre och olika 
myndigheter. Ombudet ska inte vara kommunalt anställd. 
 
KsSu får denna fråga att diskutera i oktober. 
 
Pensionärsorganisationerna får i uppdrag att fortsätta diskussionen och 
återkomma i november, på nästkommande RÄF. 
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§ 30 Tillgänglighet buss 500 
 
Annika Hedberg Roth informerar om att vissa färdtjänstbeslut för resor 
utanför kommunen ges avslag för, men att buss 5000 ska ses över igen, 
är den anpassad och är hållplatserna anpassade.  
 
Tillgänglighetsfrågan tas med till KsSu i oktober. 
 

§ 31 Övrig fråga, datum för budgetinformation 
2017  
 
Den 19 oktober, mellan 13-14 Öjersbo konferens, ges information om 
budget 2017.  
 

§ 32 Övrig fråga, hjälpmedelscentrum 
 
Susanne S informerar om att mellan 8-16.30 alla vardagar är 
hjälpmedelscentrum öppet. Alla är välkomna att besöka dem. 
 
 


