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Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 – 16.20 
  
Närvarande Annika Hedberg Roth (KsSu) ordförande 

Lena Norgren (HRF) 
Gunnar Löfgren (PRO) 
Inger Wendel (Norra Västmanlands Diabetesförening) 
Göran Karlsson (DHR) 
Inga Torneport (FUB) 
Anita Helgesdotter (SPF) 

 Torsten Jansson (KsSu) ersättare 
Hildeborg Nilsson (SKPF) 
Tommy Wengrud, NVK 
Leif Eriksson NVK 
Sofia Ekman, områdeschef LSS 
Lena Bergman, områdeschef ÄO  
Cecilia Eriksson, förvaltningssekreterare 

  
Justerare Inger Wendel 
  
Justeringsdatum 2018-10-12 

Underskrifter Sekreterare  §§ 23-35 
  Cecilia Eriksson  

 Ordförande   
  Annika Hedberg Roth  

 Justerare   
  Inger Wendel 

 
 
 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-20 

 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-15 
 

Datum då anslaget tas ned 2018-11- 06 

Förvaringsplats för protokoll Socialförvaltningen 

Underskrift   

 Cecilia Eriksson 
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§ 23 Val av justerare 
 
Till att justera dagens protokoll utses Inger Wendel, Norra Västmanlands 
diabetesförening 
 

§ 24 Föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll 2018-05-13 
 

§ 25 Information kommunen 
 
Lena Bergman/Sofia Ekman informerar:  

- Susanne Sandström, områdeschef LSS har avslutat sin tjänst vid 
socialförvaltningen. 

- Kommer ske en ny uppdelning av verksamheterna inom 
chefsgruppen, ny chef för äldreomsorgen är under rekrytering. 

- Från 190201 flyttar Bemanningsenheten till kommunhuset för att 
tillhöra HR-sektionen. 

- Matdistribution har blivit ett permanent bistånd, beslut taget i 
KsSu den 18 september 2018. 

- Medarbetardagen, en inspirationsdag för all personal inom 
kommunen, men föreläsning och mat.  

 
Annika Hedberg Roth informerar:  

- Tårta har delats ut till alla verksamheter inom socialförvaltningen, 
utfört av ledamöter från KsSu. 

- Budgetprognosen för 180831, påvisar ett nollresultat.  
- Kompetensutbildning till baspersonal inom hemtjänsten.  
- Digitala signeringslisor för läkemedel, signering av läkemedel 

kommer att ske direkt i telefonen, som de har med sig hem till 
brukaren.  

- Heltid som norm, projektet har startat vid Björkängen.  
 
Leif Eriksson NVK: informerar att det pågår rekryteringar inom deras 
förbund.  
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§ 26 Information organisationerna 
 
Lena Norgren HRF informerar: 

- Medlemsmöte nu under hösten. 
- Planering av hälsoveckan 2019. 

 
Anita Helgesdotter SPF informerar om att de haft utbildning på 
hjärtstartare för deras medlemmar. 
 
Gunnar Löfgren PRO informerar:  

- Haft en välbesökt surströmmingsfest.  
- Seniorshop kommer anordna en mannekänguppvisning vid 

Björkängen nu under hösten. 
- 22 oktober har de medlemsmöte. 
- 15 november har de en Pubafton på Hotell Engelbrekt. 
- 28 november blir det julbordskryssning.  

 
Inger Vendel Norra Västmanlands diabetesförening informerar om att 
de är ca 120 medlemmar. Föregående vecka hade de ett första 
styrelsemöte för i höst. 
 

§ 27 NVK, återrapport Trygghets- och 
tillgänglighetsvandringen 
 
Tommy Wengrud informerar:  

- Vissa av dessa gator som fanns representerade vid vandringen 
tillhör Trafikverket, därav svårt att påverka antal övergångställen 
och sänkta hastigheter. 

- Vid Torget har NVK fasat ner vissa trottoarkanter sedan 
vandringen skedde. 

 
Leif Eriksson kontaktar Trafikverket, visar dem minnesanteckningarna 
med förslag på eventuella åtgärder av de gator som Trafikverket ansvarar 
för. 
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§ 28 Kollektivtrafiken, tillgänglighet för alla med 
funktionshinder? 
 
Gunnar Löfgren PRO informerar om att det är fortsatt svårt för de med 
funktionshinder att åka med de stora bussarna, att kliva av och på 
bussen. 
 
Svar från Johanna Odö KsAu, uppläst av Annika Hedberg Roth:  
Att ”Norbergaren” skulle införas igen är inget som är aktuellt. Vi 
Socialdemokrater har däremot som ett av våra vallöften att införa 
kostnadsfri kollektivtrafik för pensionärer men då är det på de bussar 
som redan går, 85, 86 och 87. 
 
Frågor till nästa sammanträde i november:  
 
Anita Helgesdotter SPF: Saknas trottoarer vid vissa hållplatser, svårt vid 
påstigning och avstigning. 
 
Gunnar Löfgren PRO: Anpassa bussarna och utbilda förarna. 
 

§ 29 Bostadsplanering i kommunen 
 
Gunnar Löfgren PRO efterfrågar boende som ska passa alla, ett annat 
boende kan bli en stor kostnad för vissa trots att man ansöker om 
bostadstillägg. Vid nybygge, att använd klimatsmart byggmaterial.  
 
Svar från Johanna Odö KsSu, uppläst av Annika Hedberg Roth: 
Vi har kommit långt med Norens västra strand (Klackberg) och det är 
lägenheter bokade för att kunna bygga ett hus med 6 lägenheter. Just nu 
har företaget ställt frågor om prisuppgifter kring markberedning till 
NVK och när svaren kommit därifrån är vi förhoppningsvis snart 
framme. 
Vi önskar även få företag intresserade av att bygga bostäder på 
Prostudden. Där har vi för avsikt att dela upp området så att olika 
intressenter kan bygga så att vi inte fastnar vid en firma eller skrämmer 
de små som kanske tycker det är för mycket att ta sig an hela området. Vi 
hoppas då att någon intressent kan tänka sig bygga marklägenheter så att 
säga och det är väl kanske främst det som rådets medlemmar intresserar 
sig för föreställer jag mig.  
Vid gamla Cirkusplatsen (heter Stockrosen), mitt emot biblioteket så 
finns det ett företag som varit med och tagit fram detaljplanen där för 
hur ett lägenhetshus kan se ut som de önskar bygga. 
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Fort. § 29 
De har dock inte kommit till skott än men vi hejar på och har 
fortfarande nära kontakt med företaget. 
 

§ 30 LSS-boende på Skallberget 
 
Lokalen används idag till förskolan Treklövern under renovering i deras 
ordinarie lokaler.  
 
Sofia Ekman informerar om att först 2020 ska ev dessa lokaler anpassas 
för ett LSS-boende. 
 

§ 31 Utdelning av broddar 
 
Lena Bergman informerar om att Lions kommer att återkomma med 
mer information om ev utdelning av broddar till äldre.  
 

§ 32 Övrig fråga, Öjersbo konferens 
 
Anta Helgesdotter efterfrågar bättre skyltning till Öjersbo konferens, 
svårt att hitta till rätt lokal. 
 
Lena Bergman tar detta med sig, som ett förbättringsförslag över 
skyltningen till och vid Öjersbogården. 
 

§ 33 Övrig fråga, snöskottning och gräsklippning 
Torsten Jansson (S) efterfrågar hur pensionärer med egen villa ska kunna 
få hjälp ed snö och gräsklippning.  
 
Lena Bergman svarar med att kommunen inte får erbjuda dessa tjänster 
till villaägare, får ej konkurrera med privata företag. Fixar – Malte skottar 
enbart ingångar vid kommunens boenden, Skallberget och Syrenen.  
 
Annika Hedberg Roth föreslår att Anna Frisk Gustafsson bjuds in till 
mötet i november, för att informera om sin verksamhet, Arbetsmarknad.  
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§ 34 Övrig fråga, Stimulansmedel 
 
Anta Helgesdotter efterfrågar om kommunen använder sig av 
stimulansmedel, som delas ut av Socialstyrelsen. 
 
Lena Bergman svarar med att kommunen har rekvirerat stimulansmedel 
både för ökad bemanning och välfärdsteknik.  
 

§ 35 Övrig fråga, Hemtjänst 
 
Anita Helgesdotter efterfrågar hur förvaltningen arbetar kring att det är 
många olika personal som besöker brukarna.  
 
Lena Bergman informerar om att de har ett projekt inom hemtjänsten 
med 6 timmar-arbetsdag, därav behövs fler anställda. Vid planering av en 
dag, försöker de anpassa så att de med många besök får färre med olika 
personal den dagen. 


