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Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren 
Johan Reyier 
Ingemar Hellström 
Gert-Ove Sandberg 
Britt Söderström 
Ulla Ludvigsson 
Liselotte Jansson 
Inger Samuelsson 
Kerstin Ernebrink 
Ketty Markstedt 
Bjarne Magnusson 
 
 
 

 
Ordförande omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
SPF 
PRO Smedjebacken 
PRO Smedjebacken 
SKPF avd 108 
PRO Söderbärke 
PRO Söderbärke 
Demensföreningen 
FUB 

 Ersättare 

Mats Jacobsson 
Kerstin Tiger 
 
 

 
Omsorgsnämnden 
PRO Smedjebacken 

Övriga närvarande Christopher Nilsson 
Cia Ferner-Kny 
Elisabet Zimmer 
Teresa Ramqvist 

Kostchef 
VD Bärkehus/SEAB 
Förvaltningschef 
Sekreterare 

Justerare Gert-Ove Sandberg 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2021-05-25 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 1-6 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren 

 
 

 Justerare 

  

 Gert-Ove Sandberg  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsråden 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-25 Datum då anslaget tas ned 2021-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  
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§ 1 

Val av justerare 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Välja Gert-Ove Sandberg till justerare. 

Ärendebeskrivning 

Protokollet från dagens möte kommer justeras den 25 maj kl. 10.30  

i omsorgsförvaltningens lokal på Johan Ahlbäcks plats 7. 

Gert-Ove Sandberg från SPF föreslås till justerare av mötet.  
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§ 2 

 
 
Christopher Nilsson berättar om den nya riktlinjen 
gällande mer lokalt producerad mat 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informtionen 

Ärendebeskrivning 

Christopher Nilsson, kostchef inom kommunen presenterar den nya 

riktlinjen. 

Flera kommuner i närområdet har gått ihop för att kunna ”dra åt samma håll” 

och då göra större inköp och få bättre priser på de lokala varorna. 

Kommunerna ska i största möjliga mån handla så lokalt som möjligt, då 

detta gynnar både miljön och närområdet genom fler arbetstillfällen och mer 

skattepengar som stannar i kommunen. Upphandlingar pågår nu och fram till 

mitten av 2022. 

Kostenheten tar gärna emot önskemål och förslag på nya rätter. 

Man arbetar mycket med vikten av en trevlig servering, då måltiden ska vara 

en helhetsupplevelse. 

På boendena finns ett flertal olika dryckesval till måltiderna, att dricka 

alkohol är tillåtet om den boende har köpt in det själv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(8) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 

Uppföljning av samarbetet mellan regionen och 
kommunen 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

De tidigare Patientråden finns inte längre och Pensionärsrådet har lyft 

önskemål om att dessa eller något liknande samarbete tas upp igen. 

Patientråden leddes av regionen och idag finns ett samarbete mellan 

kommunen och vårdcentralen genom ”God och nära vård”. Förslagsvis kan 

både Pensionärs- och Tillgänglighetsråd vara med i detta samarbete med 

start i höst. 
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§ 4 

 

 

Information från kommunstyrelsen 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Cia Ferner Kny, Bärkehus/SEAB, deltar på mötet för att berätta om projektet 

med att byta leverantör av TV och internet på boendena i kommunen.  

-Då Bärkehus äger fasigheterna har de uppdaterat sitt avtal och har nu ett 

avtal som ger hyresgästen en större möjlighet att välja leverantör av TV och 

internet själv.  

Om de boende har problem eller frågor är man välkommen att ringa 

felanmälan på Bärkehus, tel 0240- 66 01 13. 

-Det finns fortfarande tomma lägenheter på det nyrenoverade Solhöjden. För 

hyresgästerna finns även en gästlägenhet som kan lånas för släkt och vänner 

som stannar över natten samt en större lokal som hyrs ut för fester och 

liknande. Boendet är ett seniorboende för de som fyllt 65. 

-Det nya LSS-boendet planeras vara klart för inflytt den 1 sept. Det kommer 

bestå av 10 lgh plus en personallägenhet. För detta boende krävs ett 

biståndsbeslut från LSS-handläggare. 

-Cia vill också lyfta att det idag finns tomma lägenheter hos Bärkehus samt 

att det är en stor omsättning på hyresgästerna i lägenheterna. 

Ingemar Hellström redogör för bokslut 2020 samt för budget 2022. Trots 

pandemin fick kommunen ett bra resultat 2020 vilket gjort att man nu kan 

satsa mycket på både omsorgen och skolan. Bland annat kommer Röda 

Berga renoveras och äldreomsorgen tilldelas stora summor i statsmedel. 

-Broarna i Söppenmyren kommer byggas upp igen, detta då ett lokalt företag 

fått uppdraget och de ska vara klara under senhösten i år. 

-Två företag är intresserade av att bygga bostadsrätter vid Brustorpet, det 

handlar om 10 parhus, alltså 20 lägenheter. 

-Underlaget för Budget 2022 är preliminärt klart från juni. 
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§ 5 

 

Information från omsorgen 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med projektet ”Heltidsresan” löper planenligt (avser äldreomsorgen). 

Bemanningshandboken är en instruktion om hur detta arbete ska genomföras 

och den ska upp till nämnden den 2 juni. 

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) arbetar för en heltidsorganisation 

inom omsorgsarbete. Främst ser man detta som ett arbete för ökad 

jämställdhet.  

De största förändringarna är att nattpersonalen kommer jobba färre timmar 

samt att all personal kommer ha s.k. flyt-tid, en viss tid av schemat är inte på 

en specifik arbetsplats utan man går in och jobbar där det fattas personal för 

tillfället. Detta leder till att färre timvikarier kommer behövas samt en högre 

personaltäthet i verksamheterna. 

Viktigt att tänka på de boendes anhöriga i detta arbete och se till att de är 

uppdaterade i de ändringar som görs. 

För tillfället utbildar sig 10 personer till undersköterskor och till hösten 

kommer ca 20 personer till att börja sin utbildning. De arbetar och studerar 

50/50 med full lön. 

Budget 2022, man räknar med att kunna genomföra stora satsningar, mycket 

tack vare statsbidragen.  

Covid-smitta finns inom verksamheten men den är under kontroll. All 

personal som vill vaccinera sig har fått minst en spruta och kommer troligen 

hinna få den andra innan sommaren. 

Anhörigombud finns nu i verksamheterna. I dagslägen är det 9 personer ur 

omsorgens personal som ska hjälpa till att arbeta för att anhöriga ska känna 

sig välkomna, sedda och delaktiga. All personal ska ha ett anhörigperspektiv 

och detta ska integreras i allt arbete i verksamheterna.  

Kommunen har en ny hemsida sedan en tid tillbaka. Denna uppdateras 

löpande och har man funderingar eller hittar information som inte är 

uppdaterad kan man kontakta Teresa Ramqvist, sekreterare,  

tel. 0240-66 03 48 som är ansvarig för omsorgens del av hemsidan. Hon kan 

även vidarebefordra andra frågor till rätt person. 
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§ 6 

 

Övriga frågor  

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Gert-Ove Sandberg från SPF önskar att omsorgsförvaltningen (och 

kommunen i stort) försöker undvika ordet brukare då många anser att ordet 

har en negativ klang. 

Socialstyrelsen skriver i ”Resultat av remiss för begreppet brukare”  

2013-04-09:  

 ”Observera att brukare är ett samlande begrepp som används av 

exempelvis regeringen, myndigheter, på övergripande nivå inom kommunen 

och i nationell statistik. Eftersom begreppet står för alla som får individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla 

någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer – 

det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang 

kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i 

stället, till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, 

tvångsomhändertagen.” 

I omsorgens fall kan boende, hemtjänsttagare eller omsorgstagare användas 

beroende på vilken grupp eller person som avses. 

 

Fråga om kommunen kan iordningställa fyra boule-banor. Ingemar 

Hellström föreslår att ett medborgarförslag skickas in till 

Kommunfullmäktige. 


