
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

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

Tid och plats Onsdagen den 29 november 2017, kl. 14.00  
plats Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

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

Linda Bergström, enhetschef AoB, Josefin Andersson, kommunikatör, Mats 
Engström, verksamhetschef IFO, Lindha Stenlund, avgiftshandläggare, Sophia 
Åhlin, verksamhetsutvecklare  

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S), Gunilla Bränström (SPF) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Inga-Lill Karlsdotter 

 

 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet datum 2017-11-29 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Inga-Lill Karlsdotter väljs att justera protokollet jämte ordförande fredagen den 8 
december kl. 08.00. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Information om enkelt avhjälpta hinder från föregående protokoll stryks från 
dagordningen och kommer att redovisas i en lista som skickas ut i samband med 
utskick av protokollet. 

Pensionärsrådet godkänner dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Fredrik Norberg redovisar de punkter som han har kollat upp från listan om 
enkelt avhjälpta hinder och informerar att p-platsen vid Frustunagården och 
Liljedal inte kommer att målas förrän man gör ordinarie asfaltsarbeten, vilket inte 
kommer att ske under vintertid. Svepytorna i badhuset ska vara åtgärdade. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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§ 5 Information om kontantfrihet, Malin Broquist 

Malin Broquist berättar att kontanthanteringen innebär en stor kostnad för 
verksamheten och förhoppningen är att man efter dialog ska kunna införa 
kontantfrihet på badhuset. Malin frågar efter rådets synpunkter och förtydligar att 
frågan kommer att avgöras av ett politiskt beslut. 

Fråga: Finns det möjlighet att köpa biljetter någon annanstans t.ex. på 
medborgarkontoret. 

Svar: Nej, bokningssystemet/kassan är specifik för badhuset. 

Synpunkt: Det är riktigt att gå mot kontantfrihet, men det är många äldre som vill 
använda kontanter och man kan inte portförbjuda dem. Förslaget kommer nog 
4-5 år för tidigt. 

Synpunkt: Rådet jobbar med enkelt avhjälpta hinder då ska man väl inte skapa 
nya hinder för tillgänglighet. 

Malin frågar hur många som är för att man inför kontantfrihet på badhuset från 
t.ex. den 1 mars 2018. Av 12 ledamöter är det 4 st. som tycker det är ett bra 
förslag. 

Frågan kom upp om det verkligen är lagligt att neka att ta emot ett gällande 
betalningsmedel. Någon googlar fram att det går att neka att ta emot kontanter 
om det meddelas genom t.ex. anslag. 

§ 6 Kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen, 
Sophia Åhlin 

Sophia Åhlin presenterar sig själv. En del av Sophias uppdrag är att gå igenom 
förvaltningens riktlinjer och rutiner, arbetet kommer att förmodligen att pågå 
under hela 2018. Sophia jobbar också med kvalitetsundersökningar och 
brukarundersökningar. Brukarundersökning har nyligen gjorts i hemtjänsten. 
Frågor i undersökningen har varit t.ex. hur lång kan väntetiden vara på ett 
inplanerat besök och hur många personal träffar en brukare under en tidsperiod 
på 14 dagar. 

En undersökning har också gjorts gällande hälso- och sjukvården. Där visade det 
sig att det var många som inte visste vem som var deras PAS (patientansvarig 
sjuksköterska). Man kommer att gå igenom resultaten och göra en uppföljning 
under april. 

Vårdtyngdsmätning görs 2 gånger/år på särskilt boende. Den senaste är precis 
avslutad och skiljer sig inte nämnvärt från tidigare mätningar. 

Det har även gjorts en nattfastemätning som visar att Frustunagården har sänkt 
tiden för nattfasta från 13,5 till 11,3 timmar/natt (nattfastetiden bör inte överstiga 
11 timmar). 

§ 7 Information om avgifter, Linda Bergström och Lindha 
Stenlund 

Lindha Stenlund berättar att efter det att biståndshandläggare har fattat ett beslut 
om insatser får Lindha besked om det. En inkomstförfrågans skickas ut och 
utifrån uppgifter från inkomstförfrågan och inhämtade uppgifter räknas ett 
avgiftsutrymme fram. Uträkningen gäller omsorgsavgift. Kostnader för hyra, mat 
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och hygienartiklar är inte inkomstprövad utan måste alltid betalas. 

Avgiftsutrymme = Inkomst – förbehållsbelopp 

Förbehållsbelopp = minimibelopp + bostadskostnad 

Riktlinjer för kostnader samt utformningen av avgiftsbesluten kommer att ses 
över. 

Frågan gällande kostnad för anhöriga som äter med på särskilt boende kommer 
upp då man har fått olika svar. Linda Bergström kommer att kolla upp detta igen 
och återkomma med svar. 

Synpunkt om att lägenheter på Frustunagården kan stå tomma så länge som fyra 
veckor innan nästa person kan flytta in tog upp. Linda Bergström svarar att det 
kan bero på att anhöriga till den avlidna har svårt att tömma lägenheten p.g.a. 
t.ex. långa avstånd. 

§ 8 Bostadsförsörjningsprogrammet 

Ingrid Jerneborg Glimne frågar efter rådet synpunkter gällande 
bostadsförsörjningsprogrammet. Bo Forsgard framför att rådet vill vara med så 
tidigt som möjligt helst på planeringsstadiet. Gunilla Bränström framför (via 
ombud) att rådets önskemål om särskilt boende i Björnlunda inte finns med i 
programmet. Ingrid svarar att alla synpunkter är välkomna att tas upp på rådet 
och att hon för dem vidare. Gällande särskilt boende i Björnlunda rör det privata 
intressen. 

Fråga: Hur långt har man kommit på Åkervägen? 

Svar: Husen (3 st) är beställda, men man vet inte riktigt när de börjar byggas. 

Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att återkomma som punkt på 
dagordningen. 

§ 9 Sammanträderstider 2018 

Rådet sammanträder följande datum under 2018: 

16/2, 23/5, 28/9, 28/11 

Presidiet träffas följande datum: 

30/1, 8/5, 19/9, 15/11 

§ 10 Uppsökande verksamhet, Linda Bergström 

Linda Bergström berättar att Anna-Karin Åström har varit runt i föreningar och 
informerat och även gjort studiebesök i andra kommuner. 

Gällande frivilligverkasamhet har man sett att det behöver tillsättas en 
frivilligsamordnare. Samordnaren ska hålla ihop verksamheten i samarbete med 
representanter för de olika föreningarna. Vinsten blir att man inte ordnar 
aktiviteter som krockar med varandra. 

När det gäller anhörigstöd har man sett att det idag mest riktar sig mot äldre. 
Kommunen har en skyldighet att jobba mot alla grupper d.v.s. även LSS och i 
viss mån IFO. Anhörigkonsulentrollen kommer att utvecklas och en 
länsövergripande beslut har tagits för den rollen. 
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Fråga: Är det ett beslut på att få anhörigstöd 

Svar: Nej, man tar kontakt med anhörigkonsulenten. Avlastning krävs det 
däremot ett biståndsbeslut för att få. 

Josefin Andersson informerar om den artikelserie som har varit i SN gällande 
kommunikatörer i länets kommuner. Josefin berättar också att hemsidan kommer 
att ses över gällande struktur och sökfunktioner. 

§ 11 Nya äldreboendet 

Arbete pågår. 

Frågan kommer upp om hur personalgrupperna för information och om det 
behövs kompletterande utbildningar för personalen. 

Linda Bergström svarar att information har lämnats både i samband med 
seniordagen och till personalgrupperna. Ett av uppdragen Sophia Åhlin har är att 
göra en kompetensinventering bland alla anställda i vuxen- och 
omsorgsförvaltningen. 

§ 12 Enkelt avhjälpta hinder 

- Hål i vägen på Mejerigatan i Stjärnhov.  

HSO önskar tidigare/snabbare återkoppling gällande åtgärdade hinder. 
Svarstiden gentemot organisatonerna blir lång då rådet endast sammanträder 4 
ggr/år. 

§ 13 Organisationerna informerar 

PRO Stjärnhov har avslutat de flesta av sina aktiviteter, men sånggruppen är 
igång och har et par framträndanden kvar. 

PRO Gnesta informerar om en konsert den 20 december som anordnas i 
samarbete med SPF. 

§ 14 Ordföranden informerar 

Ingrid tackar för dagens och årets sammanträden och önskar alla en god jul!  

§ 15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Inga-Lill Karlsdotter 

Justerare 
 


