
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

Ord fö randens s igna tur  Jus tera res  s igna tu r  Utdragsbestyrkande  
 
 

Tid och plats Fredag den 16 februari 2018, kl. 14.00  
plats Ekhagen, Björnlunda 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Lill Björk (C), Inga-Lill 
Karlsdotter (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO Stjärnhov), Sivert Eklöf (PRO 
Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Siv Malmström (SPF), Bo Forsgard (SPF), 
Kerstin Landin (HSO), Elisabet Nilsson (HSO/FUB), Anne Henningsson 
(HSO/RMR) 

Ann Malmström, förvaltningschef, Monica Petersson, enhetschef Ekhagen 

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Bo Forsgard 

 

 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet datum 2018-02-16 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Bo Forsgard väljs att justera protokollet jämte ordförande torsdagen den 1 mars 
kl. 16.00. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Punkt nr. 5 ”Enkelt avhjälpta hinder” utgår då Johnny Nyberg har förhinder att 
delta på dagens möte.  

Pensionärsrådet godkänner dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Det enkelt avhjälpta hindret i Stjärnhov gäller ett hål i trottoaren på Mejerivägen, 
felet är anmält till tekniska kundtjänsten hösten 2016. 

Rådet är missnöjda med hur punkten enkelt avhjälpta hinder har hanterats. Det 
tar för lång tid att få svar. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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§ 5 Information om Blå avdelningen, Monica Petersson 

Blå avdelningen, som är en avdelning för yngre dementa i åldrarna 50-70 år, 
startades upp mars 2017. Man delade den gula avdelningen på två mindre 
avdelningar, blå och gul. Nu består den blå avdelningen av sju lägenheter och ett 
samlingsrum. Matsal och tvättstuga delas av gul och blå avdelning, men det finns 
möjlighet att stänga mellan de båda avdelningarna. Det finns planer på att ta ett 
rum och använda pentryt och tvättstugan och samtidigt få utrymme för att t.ex. 
spela spel enskilt. 

Aktivitetshandledaren har individuella aktiviteter och man jobbar med sång som 
en aktivitet. 

På frågan om ökad trivsel svarar Monica att man kan märka att den har ökat. 
Förut förekom en del hot och våld, men i och med delningen har det minskat 
och tryggheten har ökat. Man har också haft utbildningsinsatser, vilket även har 
ökat tryggheten. 

§ 6 Motion gällande POR 

Utifrån den motion som Miljöpartiet de gröna lämnde in november 2016 
beslutade kommunfullmäktige 2017-11-13 att bifalla och genomföra en 
utvärdering av Pensionärs- och omsorgsrådet verksamhet. Utvärderingen 
kommer att ske i form av en enkät. Rådet önskar att utvärderingen görs under 
våren. Ann Malmström återkommer på rådets nästa sammanträde med en 
tidsplan för genomförandet av utvärderingen.  

Diskussion fördes om rådet ska benämnas POR (pensionärs- och omsorgsrådet) 
eller KPOR (kommunala pensionärs- och omsorgsrådet). Ingrid Jerneborg 
Glimne tar med sig frågan. 

§ 7 Budget och Framtidsplan för vuxen- och 
omsorgsnämnden, Ann Malmström 

Det är inte så många nya mål i framtidsplanen. Det förvaltningen kommer att 
jobba med är att sänka sjuktalen och fortsätta arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsplats. Man kommer även att följa upp frågan om kosten och nattfastan. Det 
finns för närvarande inga besparingskrav på förvaltningen. 

§ 8 Brukarundersökning, Ann Malmström 

Brukarundersökningen i hemtjänsten visade att frågorna gällande bemötande, 
förtroende för personalen och att personalen kommer på avtalad tid fick höga 
poäng. Lägre poäng fick frågorna om information om förändringar och 
möjligheten att påverka tiden för hjälp. Ett området som har förbättrats från 
förra året är möjligheten att framföra synpunkter. 

Brukarundersökningein på SÄBO gav höga poäng när det gällder frågor om att få 
plats på äldreboende, gott bemötande och att få kontakt med personalen. Lägre 
poäng när det gällde frågor om trygghet, upplevelse av trivsmahet i gemensamma 
utrymmen och tillgång till sjuksköterska. Ett område som har förbättrats är 
möjligheten att få komma utomhus. 
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§ 9 Remiss – Översiktsplanen 

Översiktsplanen delas ut. Synpunkter som inkommer på sammanträdet: 

 Bra sammanfattning av dagens Gnesta. 

 Jätteviktigt för en pendlarkommun att kollektivtrafiken fungerar 

 Man ifrågasätter att det står att det finns GC-vägar i alla tätorter. 

§ 10 Riktlinjer Powerhuset 

PRO och SPF bildar en paraplyförening och flyttar in i Powerhuset som 
kommunen nyligen har köpt. Kommunen kommer att bidra med en 
frivilligsamorndare. Samarbetsavtal kommer att skrivas. 

§ 11 Nya äldreboendet samt planer för Frustunagården, Ann 
Malmström 

Bygget fortlöper enligt plan. Byggmöte kommer hållas inom kort. 

På Strandhagen kommer det att finnas 44 lägenheter med badrum och 
trinettekök. Gemensamma utrymmen och trädgård kommer att utformas och 
utsmyckas efter brukarens behov. 

Planerna för Frustunagården är ännu inte klara, men en tanke är att 
kortvårdsavdelninge på Liljedalshemmet kommer att flyttas över till 
Frustunagårdens lokaler. Mer information kommer på sammanträdet i maj. 

Ann informerade även om arbetet med att starta upp en familjecentral har 
kommit ganska långt. Man ska jobba förebyggande med barn och ungdomar i 
samarbete med landsting och skola. 

Förvaltningen har även fått uppdrag från kommunstyrelsen att starta upp ett 
intern samarbete gällande folkhälsa. En tjänst på 50% kommer att tillsättas inom 
befintliga resurser dvs. det är inte en ny tjänst utan man gör en omstruktrering av 
befintliga reseurser. 

De riktlinjer som tidigare sändes till rådet för remiss var inte färdigbearbetade 
och kommer att skickas ut på nytt. 

§ 12 Organisationerna informerar 

PRO Gnesta – Jobbar för högtryck inför flytten. Man räknar med att det 
kommer att bli fler cirklar i och med samarbetet. 

PRO Stjärnhov – Efter årsmötet är Kjell Bernhardsson ny ordförande. Både 
dansgruppen och sånggruppen kommer att besöka Ekhagen under våren. I maj 
är PRO inbjudna till Grytsberg på smörgåstårta. 

SPF -  Till julfesten i Wattrangsborg kom 110 personer och till årsmötet kom 
ungefär 90 personer. Planer på gång i Powerhuset. 

HSO – Funkispris har delats ut till Els-Britt Andersson. HSO är bekymrade över 
att enkelt avhjälpta hinder tar lång tid att åtgärda. 
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§ 13 Ordföranden informerar 

Informationen gavs under Ann Malmströms punkter. 

§ 14 Övriga frågor 

Elisabeth Nilsson utses som ny representant för HSO i AU. 

Bo Forsgard kommer att ersättas av Karin Damm Grundin. 

Lista för medgivande till att få information via e-post skickas runt. 

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Bo Forsgard 

Justerare 
 


