
Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

Ordförandens signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 15.15 
Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Gert Nilsson (PRO), Carina 
Grim (PRO), Inger Ivarsson (PRO), Sivert Eklöf (PRO), Gunilla Bränström 
(SPF), Siv Malmström (SPF), Barbro Andersson (SPF), Maj Haumayr 
(HSO/HRF), Elisabeth Nilsson (HSO/FUB), Sture Nilsson (HSO/SRF), Anne 
Henningsson (HSO/RMR) 

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Annika Eriksson (S), Lill Björk (C) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Anne Henningsson 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2016-02-17 

§ 1 Mötets öppnade samt upprop

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering

Anne Henningsson (HSO/RMR) väljs att justera protokollet jämte ordförande. 
Justering sker tisdag den 23 februari 8.45 på kommunhuset, Västra Storgatan 15. 

§ 3 Godkännande av dagordningen

Punkt 5 "Riktlinjer för färdtjänst" och punkt 6 "Kvalitetesuppföljning för äldre i 
Sörmland" flyttas till nästa möte då Maria Blomgren och Anne Ringdahl inte har 
möjlighet att närvara vid dagens möte. 

Dagordningen godkänns med dessa förändringar. 

§ 4 Föregående protokoll

Efter en diskussion gällande tillgång till sand för allmänheten läggs föregående 
protokoll till handlingarna. 

§ 5 Riktlinjer för färdtjänst

Flyttas till nästa möte. 

§ 6 Kvalitetsuppföljning för äldre i Sörmland

Flyttas till nästa möte. 
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§ 7 Vuxen- och omsorgsnämndens budget, Charlotta 
Rosenquist 

Charlotta berättar att ramen är ca 123 miljoner för verksamhetsområde äldre och 
funktionsnedsatta. Bemanningen på kommunens äldreboenden ligger över 
genomsnittet för regionen med 0,70/boende på demensavdelningar och 
0,60/boende på vårdavdelningar. Man har även färre vikarier och fler ordinarie 
personal. 

Hemtjänstpengen är 430 kr/tim för Björnlunda/Stjärnhov samt 400 kr/tim för 
Gnesta. I pengen ingår handledning och utbildning samt tid för dokumentation. 
Ingrid påtalar att vi tidigare troligen har haft för låg hemtjänstpeng vilket 
antagligen är anledningen till att det inte finns någon privat utförare. Hemtjänsten 
jobbar med att förbättra kontinuiteten samt att minska antalet vikarier och öka 
andelen ordinarie personal.  

På frågan vad kostnaden per dygn är när man inte tar hem en medicinska 
färdigbehandlad patient kan inte Ingrid eller Charlotta ge ett svar. Dock är det 
väldigt sällan som kommunen inte har kunnat ta hem de patienter som är 
medicinskt färdigbehandlade. Hårdare regler och kortare tidsfrist kommer att 
införas. 

§ 8 Käpphållare i affärslokaler 

Förslag till skrivelse delas ut. Beslut tas att den ska skickas till Gnesta handel samt 
Jarbells varuhus i Björnlunda och Ica Strandhallen i Stjärnhov. 

§ 9 Pensinärslunch i skolorna 

Ingrid har fått svar på förfrågan om pensionärer kan äta lunch i skolorna. 
Rektorerna säger nej till detta då de anser att det är en säkerhetsfråga. 
Administrationen av de besökskort samt betalning av lunchen blir för krånglig. 
Ingrid kommer att fråga vidare om det inte skulle kunna gå att lösa på skolorna i 
Laxne och Stjärnhov med motiveringen att bl.a. minska ålderssegregationen. 

§ 10 Deltagare till arbetsgrupp för plan gällande 
funktionsnedsatta 

Representanter utses på HSOs årsmöte den 2 mars. 

§ 11 Rådets funktion 

Arbetsutskottet vill diskutera hur rådet ska arbeta framöver. Möte kommer att 
hållas under vecka 8 då utskottet samt Gert Nilsson (PRO) träffas för att 
diskutera frågan. 

§ 12 Enkelt avhjälpta hinder 

Den nybyggda glasverandan i Prästgården har en tröskel/nivåskillnad som utgör 
snubbelrisk. Marie skickar ett mail till församlingen och ber dem åtgärda detta. 
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§ 13 Ordföranden informerar 

Äldreboende; detaljplanen är påbörjad. Äldreboende planeras bli i två våningar 
med två bostadshus i anslutning till boendet. Bostadhusen kan komma att bestå 
av några lägenheter för LSS verksamhet samt att ett av husen kan vikas för äldre. 

Kameraövervakning; Ingrid uppmanar att man väcker frågan om 
kameraövervakning i vårdsyfte i organisationerna. 

Städ för hemtjänstens brukare; På vuxen- och omsorgsnämnden den 27 januari 
fick förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till justeringar i budgeten för 
att kunna införa ett utökat städuppdrag med varannan veckas städning från 
halvårsskriftet. 

Föreläggande från IVO. IVO kräver förbättringar och utökat samarbete inom 
vissa delar i verksamheten. 

§ 14 Övriga frågor 

Samråd - detaljplan för del av Vackerby 7:1. Rådet har ingen erinran. 

 

 

 

 

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Anne Henningsson 

Justerare 
 


