
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

Tid och plats Fredagen den 30 september 2016, kl. 14:00  
Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Carina Grim (PRO), Inger 
Ivarsson (PRO), Gunilla Bränström (SPF), Barbro Andersson (SPF), Maj 
Haumayr (HSO/HRF), Elisabeth Nilsson (HSO/FUB), Sture Nilsson 
(HSO/SRF) 

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S), Lill Björk (C), Gert Nilsson (PRO), 
Sivert Eklöf (PRO), Siv Malmström (SPF), Anne Henningsson (HSO/RMR) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Elisabeth Nilsson 

 
 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2016-09-30 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 
Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 
Elisabeth Nilsson (HSO/FUB) väljs att justera protokollet jämte ordförande. 
Justeringen sker torsdag den 6 oktober kl. 10.00, Elektron. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Punkt nr. 5 stryks från dagordningen. Efter den förändringen godkänns 
dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 
Prova på dag:  Skjuts upp till våren. Datum bestäms på nästa möte. 

Svar från Anders Hallinder gällande kod till dörren på demensavdelningen: 
Ibland har man fått låsa dörren och ta bort koden och vid dessa tillfällen hänvisas 
till personal. 

Hörslinga i Frösjön/Lockvattnet: Fredrik har tagit upp frågan men inte fått något 
svar. Han återkommer i frågan. 

Protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 5 Hur tillgodoses behovet av platser vid särskilt boende 
I dagsläget finns inte någon kö för att få en plats på särskilt boende. Ingen har 
heller behövt vänta lägre än de lagstadgade 3 månaderna efter beslut om plats på 
särskilt boende. Diskussion förs om att behovet ibland överstiger tillgången 
gällande korttidsplatser. 

Vad finns det för plan i de fall vi inte kan ta hem personer från sjukhuset? 

- Det händer väldigt sällan att kommunen inte har möjlighet att ta hem personer 
från sjukhus. Om det inte finns korttidsplatser att tillgå när någon skall skickas 
hem sätter man i stället in extra mycket hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser för 
att klara en akut situation. Det finns heller inga platser att köpa från närliggande 
kommuner. 

§ 6 Hemtjänsten 
Frågan om Landskronamodellen kan vara aktuell för Gnesta besvaras av 
förvaltningen med att nej, det är inte aktuellt. Biståndsenheten samt 
hemtjänstenheten menar att det skulle fördyra hemtjänsten dels p.g.a. ökad 
tidsåtgång och dels p.g.a. problem med att lösa hemsjukvården. Några personer i 
rådet skulle gärna se att man inför modellen i en grupp för att få en 
kostnadsjämförelse. 

§ 7 Trygghetsboende 
På cirkustomten som är en variant av trygghetsboende är det idag förtur för de 
som är över 65 år. Möjlighet finns att äta på Träffpunkten och där finns också 
aktiviteter. En fördel är också att personalen i hemtjänsten ofta finns på plats i 
området vilket förkortar "utryckningstid" vid larm. 

Kommer det att byggas trygghetsboende i samband med det nya äldreboendet? 

- Två bostadshus kommer att byggas ganska nära äldreboendet där viss del av 
lägenheterna kan avsättas med företräde för personer över 65 år. Man kommer 
att ha möjlighet att äta på äldreboendet men initialt kommer det inte att finnas 
någon lokal för en träffpunkt. Om man vill träffas och utöva aktivietet får man 
vända sig till Träffpunkten på Cirkustomten. Nya boendet kommer att vara 
inriktat mot demens och ha dagvård för dementa. 

Kommer det att finnas en hemtjänstgrupp i anslutning till nya boendet? 

- Ja, det är tanken. 

Vad kommer att hända med Frustunagården? 

- Det vet man inte idag utan man kommer att se över behovet. 

Kommer man att ta hänsyn till lyhördhet? 

- Fredrik svarar att det finns normer som man rättar sig efter och de normerna 
skärps och förbättras hela tiden. 

§ 8 Nya äldreboendet 
Onsdag den 12 oktober kommer en grupp att träffas och titta på ritningarna för 
det nya äldreboendet. I övrigt se frågor och svar under punkt 7. 
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§ 9 Fixartjänsten 
Rykten har gjort gällande att det är svårt att få tag på fixartjänsten och att den 
eventuellt inte skulle finnas kvar. Detta stämmer inte. Fixartjänsten finns kvar 
och man kontaktar dem genom att ringa 070-311 87 03 måndag-fredag mellan kl. 
08.00-09.00. 

§ 10 Information genom kommunen hemsida 
Den lista på dokument som saknas på kommunens hemsida har lämnats till Anna 
Sandklef och har börjat åtgärdats. 

§ 11 Enkelt avhjälpta hinder 
Vid grusväg i Thuleparken som övergår till trotttoar finns en kant som utgör 
snubbelrisk. Fredrik tar med sig frågan. 

Släpytor för automatiska dörrar i det nya badhuset i Gnesta är inte markerade, 
vilket ökar risken att få dörren på sig. Kontakt tas med Malin Broquist. 

§ 12 Organisationerna informerar 
Carin Grim (PRO) meddelar att det saknas personer i styrelsen, vilket skapar ett 
visst stillestånd i föreningen. 

PRO Stjärnhov växer och har nu 127 medlemmar. 

Gunilla Bränström (SPF) berättar att de har nästan 500 medlemmar. De har 
många aktiviteter på programmet och populärast är de vandringar som anordnas. 
En resa har anordnats där man såg Sällskapsresan med efterföljande middag. 

PRO har haft räkfest.  

HSO har gjort studiebesök på badhuset och konstaterat att den nya bassängen är 
jättefin men att det också finns saker som behöver åtgärdas. 

§ 13 Ordföranden informerar 
Vice ordförande i nämnden Annika Eriksson (S) har avsagt sig sitt uppdrag för 
att bli ordförande i BoU. Therese Alwert (S) blir ny vice ordförande. 

Kommunens ansvar att ta hem medicinskt färdigbehandlade personer/patienter 
har förändrats från att förut vara 5 dagar exklusive helger till att nu vara 3 dagar 
inklusive helger. Förändingen gäller även patienter inom psykiatrin där man 
ändrar från att ha varit 30 dagar till att nu vara 3 dagar.  

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

Elisabeth Nilsson 

Justerare 
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