
 Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

 

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

Tid och plats Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14.00  
Ekhagen, Hagvägen 1, Björnlunda 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glimne (M), Fredrik Norberg (M), Ulf Bergner (S), Lill Björk 
(C), Bjarne Aspöy (PRO Gnesta), Majken Strömbäck (PRO Gnesta), Inger 
Ivarsson (PRO Stjärnhov), Sivert Eklöf (PRO Stjärnhov), Gunilla Bränström 
(SPF), Siv Malmström (SPF), Bo Forsgard (SPF), Maj Haumayr (HSO/HRF), 
Elisabet Nilsson (HSO/FUB), Anne Henningsson (HSO/RMR) 

Ann Malmström, förvaltningschef, Linda Bergström, enhetschef AoB, Josefin 
Andersson, kommunikatör, Johnny Nyberg, bygglovshandläggare  

Frånvarande Jesper Hammarlund (S) 

Sekreterare  Marie Solter 

Justerare Bo Forsgard  

 

 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2017-05-23 

§ 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. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Punkt 10 på dagordningen flyttas och blir ny punkt 6. Ny punkt ”Riktlinje i livets 
slut” läggs till som ny punkt 11. 

Med dessa förändringar godkänns dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

§ 5 Information från Ann och Linda 

Josefin Andersson, förvaltningens kommunikatör, presenteras sig. 

Ann berättar vad som är på gång i förvaltningen: Bl.a. håller man på att bygga 
upp rutiner och riktlinjer och budgeten för 2018 har påbörjats. Två exempel på 
stora projekt som på börjats är; ”Trygg hemgång” och ”Digitalisering”. Ann 
berättar att det finns utmaningar i kommande budget bl.a. personalförsörjning, 
sjukskrivningsar, lokaler och lägenheter. 
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Gunilla frågar om inte rådet ska få riktlinjer på remiss och Ann svara att vissa 
riktlinjer är enligt lag men att rådet kan få dem för genomläsning. Andra riktlinjer 
som t.ex. hemtjänst och färdtjänst ska komma till rådet som remisser. 

Linda presenterar den verksamhet som hon är chef för. Den består av många 
olika verksamheter som: bistånd, förvaltningsservice, IT, MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska) samt utredare och kvalitetssamordnare. Linda har fått tre 
stora uppdrag som består i: 

Säkerhetsarbete – t.ex. att ta fram enhetligt material gällande brandskydd 

Utveckling Träffpunkt – Se till att fler målgrupper kan utnyttja och komma till 
Träffpunkten. Att lagkravet gällande anhörigstöd uppfylls. 

Samverkan och samarbete – Hur kan olika grupper samarbeta. Rådet fick 
diskutera i smågrupper kring detta. 

§ 6 Enkelt avhjälpta hinder 

Johnny Nyberg presentarar sig. Johnny berättar lite vad som menas med enkelt 
avhjälpta hinder och att det kan bero på hur stort företaget är om det ska räknas 
som ett enkelt avhjälpt hinder eller inte. Det är då kostnaden för åtgärden i 
förhållande till hur stort företaget är, som man tittar på. Johnny uppmanar att 
man kontaktar honom om man ser något som kan vara ett enkelt avhjälp hinder. 
Johnny når man på tel. 0158-275 110. 

De enkelt avhjälpta hinder som rådet tog upp var; Teleslinga på apoteket i 
Gnesta och svepytor på badhuset. 

§ 7 Seniordagen 

Seniordagen kommer att vara den 4 oktober. Grupp för samordning består av: 

Ingrid Jerneborg Glimne, Linda Bergström, Bjarne Aspöy, Barbro (PRO 
Stjärnhov) Gunilla Bränström. 

Datum för gruppens första träff är tisdag den 13 juni kl. 10.00 i Anns rum på 
Åsabacka. 

§ 8 Väntjänst och uppsökande verksamhet 

Uppsökande verksamhet är en del av Lindas uppdrag. Hon har även en 
sammanhållande funktion gällande väntjänsten. Linda berättar att kommunen 
skickar ut ett brev med fråga om man vill ha ett besök. 

Bjarne berättar om väntjänsten på PRO 

§ 9 Hemsändningsbidrag 

Ingrid berättar att hon har fått information av kommunalråden att Gnesta räknas 
som tätort. Rådet har en annan åsikt och vill ha svar på Gnesta räknas som tätort 
eller inte. Förslaget är att kontakta SKL för att reda ut definitionen.  

§ 10 Nya äldreboende  

Byggnationen är ute på upphandling och det finns en risk att det kan vara svårt 
att få in anbud då marknaden är ansträngd med en stor del av nybyggnation. 
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Gunilla framför rådet synpunkter på de ritningar man har tittat på. Dels att 
entrén inte är välkomnande och dels att dagverksamheten för dementas lokaler 
inte är lämpligt placerade. Det saknas uteplats och att placera dagverksamheten i 
anslutning till entrén som är den rörigaste platsen tycker inte rådet är lämpligt. 
Rådets förslag är att dagverksamheten förläggs till Blåklockan. Gunilla lämnar en 
skrivning med synpunkter som rådet har. Ingrid vill ha synpunkterna via mail. 

Rådet frågar om inte Frustunagården kommer att finnas kvar som äldreboende 
när det nya boendet är byggt. Ingrid svarar att det kommer att finnas kvar, men 
kommer att ha platser efter behov. 

Majken vill förvissa sig om att rådet får vara med och påverka när det gäller 
färgsättningen på det nya äldreboende. 

§ 11 Riktlinje i livets slut 

Rådet har några synpunkter på den riktlinje som finns. Då riktlinjen redan är 
tagen i nämnd är det något man får se över till nästa revidering av riktlinjen. 

§ 12 Organisationerna informerar 

PRO Gnesta delar ut informationsblad 

HSO planerar en resa för att titta på tillgänglighet i landet. 

SPF har haft 35-års jubileum. Nytt programblad delas ut. 

PRO Stjärnhov har haft sommaravslutning i Hölö kyrka. 

§ 13 Ordföranden informerar 

Ingen information utöver det som har sagt i punkterna på dagordningen. 

§ 14 Övriga frågor 

Inkomna handlingar delas ut till rådet. Utlåtande för Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) 
samt en skrivelse från Socialstyrelsen ”Balansera mera”.  

 

 

Marie Solter 

Sekreterare 

 

 

 

Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande 

 

 

Bo Forsgard 

Justerare 
 


