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  Sammanträdesdatum  
  2020-03-10  

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 – 16.40 
  
Närvarande Olle Rahm (Su) ordförande 

Ylva Lundqvist (NVK) 
Per-Arne Andersson (NVK) 
Anita Helgesdotter (SPF) 
Christer Andersson (PRO) 
Torsten Jansson (PRO) ersättare 
Kajsa Törner Liljeqvist, områdeschef ÄO 

 Lena Bergman, områdeschef ÄO 
Sofia Ekman, områdeschef LSS 
Cecilia Eriksson, sekreterare 

  
Justerare Lena Norgren 

 
 
 

 

Justeringsdatum 2020-03-17 

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-14 
  Cecilia Eriksson  

 Ordförande   
  Olle Rahm  

 Justerare   
  Lena Norgren 

 
 
 
 
 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-10 

 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-19 
 

Datum då anslaget tas ned 2020-04-10 

Förvaringsplats för protokoll Socialförvaltningen 

Underskrift   

 Cecilia Eriksson 
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  Sammanträdesdatum  
 Rådet för äldre och funktionsnedsatta 2020-03-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 1 Val av justerare 
 
Till att justera dagens protokoll utses Lena Norgren (HRF) 
 

§ 2 Ändring av föredragningslistan 
 
Punkt 10 Information neddragning av syn- och hörselinstruktör flyttas 
till efter punkt 2. 
 

§ 3 Information om anledning till neddragning av 
syn- och hörselinstruktör 
 
Kajsa Törner Liljeqvist informerar om att de förändringar som skett 
med kommunens syn- och hörselinstruktör. Var fjortonde dag har 
instruktören telefontid och även i vissa fall inbokade besök. 
Uppföljning kommer att ske, räcker dessa tillfällen eller behövs det 
fler?  
Förvaltningen ber organisationerna att samla ihop ev synpunkter från 
deras medlemmar, om de ser någon försämring osv. Frågan tas upp vid 
nästa råd, i maj.  
 

§ 4 Föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll 2019-09-19 
 

§ 5 Information kommunen 
 
Sofia Ekman informerar:  

- Liselotte Eriksson, socialchef har fått ny tjänst, kommer avluta 
sitt arbete i Norbergs kommun i slutet av maj. 

- Planeringen för sommarvikarier har påbörjats.  
- Alamanco, ett företag som inriktat sig på bemanna och planera 

rätt under en arbetsdag. Utbildning av baspersonal och chefer 
sker nu under våren, både för hemtjänsten och särskilt boende. 
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§ 6 Information organisationerna 
 
Lena Norgren (HRF) Planering av en resa till Dalarna i sommar, har 
påbörjats i deras organisation. 
 
Anita Helgesdotter (SPF) informerar om att de haft medlemsmöte i 
februari månad.  
 
Eva Viklund (SPF) informerar om styrelsemöte sker den 10 mars 2020. 
 
Per-Arne Andersson (NVK) informerar om att ny förbundschef är 
rekryterad, Kenneth Berggren.  
 
Christer Andersson (PRO) informerar:  
-varit ett allmänt möte i Bubblan, Björkängen. Ämnet var ”bedrägerier 
ibland äldre”. Kommun, Polisen och banker var representerade. 
- Att det skett vissa organisationsförändringar inom deras lokala PRO-
verksamhet. 
- Nästa medlemsmöte sker i april 2020. 
 

§ 7 Kalendarium 2020 
 

RÄF au RÄF sammanträde 

28 april 2020, 15.00 13 maj 2020, 15.00 

27 aug 2020, 15.00 22 sept 2020, 15.00 

3 nov 2020, 15.00 3 dec 2020, 15.00 

 
Lokal: Öjersbogården 
 

§ 8 Äldreombudsman 
 
Sofia Ekman informerar om att ärendet om Äldreombudsman var upp för 
beslut i SU december 2016. Socialutskottet beslutade att inte tillsätta en 
ombudsman. 
 
Christer Andersson (PRO) informerar om att i deras organisation har det 
varit diskussioner om att äldre behöver ett eventuellt stöd vid tex 
ansökan till särskilt boende, vid ansökan om insatser via 
biståndsbedömning. 
 
Anita Helgesdotter (SPF) Föreslår att frågan tas upp på nytt i maj.  
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§ 9 Information projekt hemtjänsten 
 
Lena Berman informerar:  

- Rekrytering av en administratör och två teamledare. 
- Hemtjänster är nu uppdelade i två grupper, norra och södra. Ett 

steg i att förbättra arbetsmiljön och kontinuiteten.  
- Revidering av riktlinjerna för biståndsbedömningen.  
- Uppstart av planeringen för införandet av IBIC, Individens behov i 

centrum. 
- Serviceinsatser, ska ses över. Hur des ka genomföras och av vem. 
- Alamanco, bättre planering och bemanning av arbetsdagen.  
- Redovisning av projekt hemtjänst sker varje månad till 

socialutskottet och allmänna utskottet.  
- Revidering ab delegationsordningen för biståndsbedömare. 

 
 

§ 10 Rekrytering av utbildad/erfaren baspersonal 
 
Sofia Ekman informerar om förvaltningens arbete med rekrytering. 
Introduktion för nyanställd personal är individanpassad.  
 

§ 11 Information kommunens parscyklar 
 
Sofia Ekman informerar om att det i kommunen finn tre parcyklar, 2 av 
dessa är elcyklar. 
 
Fråga från rådet, kan även anhörig låna dessa tillsammans med en 
boende? Sofia tar frågan med sig till nästkommande råd i maj.  
 

§ 12 Information om nytt LSS-boende 
 
Sofia Ekman informerar om att fd HVB Skallberget ska byggas om till 
LSS-boende, ett gruppboende med fem lägenheter.  
 

§ 13 Information budget 2020, äldreomsorg 
 
Sofia Ekman informerar om att budgeten för äldreomsorgen är 
oförändrad.  
 
Christer Andersson (PRO) efterfrågar en detaljbudget för 
äldreomsorgen. Sammanställning sänds ut via e-post till rådet. 
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§ 14 Möjligheten till parboende inom särskilt 
boende 
 
Sofia Ekman informerar om att det både på Björkängen och Granbacken 
finns lägenheter som är anpassade för två boende. Den ena kan ha 
insatser och den andre klarar sig själv. Man har även rätt att ha en 
boende plats på samma boende, men kanske i varsin lägenhet.  
 


