
 Sammanträdesprotokoll 1(3) 
  

  Sammanträdesdatum  
  2016-02-11  

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 – 16.15 
  
Beslutande Annika Hedberg Roth (KsSu) ordförande 

Gunnar Löfgren (PRO) 
Karin Lundell (SPF) 
Lena Norgren (HRF) 
Inga Torneport (FUB) 
Inger Wendel (Norra Västmanlands Diabetesförening) 
Sven- Erik Persson (SKPF) 

  
Övriga närvarande Hildeborg Nilsson (SKPF) ersättare 

Hillevi Bygge (SPF) ersättare 
Torsten Jansson (KsSu) ersättare 
Lena Bergman, områdeschef ÄO 
Susanne Sandström, områdeschef funktionsnedsatta 
Cecilia Eriksson, förvaltningssekreterare 

  
Justerare Lena Norgren 
  
Justeringsdatum 2016-02-24 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-8 
  Cecilia Eriksson  

 Ordförande   
  Annika Hedberg Roth  

 Justerare   
  Lena Norgren 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
  

Sammanträdesdatum 2016-02-11 
  

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-26 Datum då anslaget tas ned 2016-03-19 
  

Förvaringsplats för protokoll Socialförvaltningen 
  

Underskrift   
 Cecilia Eriksson 

 



 Sammanträdesprotokoll 2(3) 
  

  Sammanträdesdatum  
 Rådet för äldre och funktionsnedsatta 2016-02-11  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 1 Val av justerare 
 
Till att justera dagens protokoll utses Lena Norgren. 
 

§ 2 Genomgång av reglemente 
 
Genomgång av reglementet för RÄF, rådet för äldre och 
funktionsnedsatta. 
 

§ 3 Val av vice ordförande 
 
Som vice ordförande för RÄF, rådet för äldre och funktionsnedsatt väljs 
Gunnar Löfgren (PRO) 
 

§ 4a Information från kommunen 
 
Annika Hedberg informerar om: 

- Bokslut 2015  
- Invigningen av Björkängens kök 
- Nya stödboendet för ensamkommande barn på Skallberget. 

 
Lena Bergman informerar om: 

- materialet inför budgetberedningen mars 2016  
- om att under 2016 kommer en nationell utbildningssatsning att 

ske, riktad till äldre för att de själva ska förebygga fallolyckor. 
 

§ 4b Information från organisationerna 
 
Lena Norgren (HRF) informerar om att de kommer anordna en resa för 
sina medlemmar till Sala silvergruva. 
 
Gunnar Löfgren (PRO) informerar om att de hos sig diskuterar deras 
nya stadgar, läkarfrågan vid vårdcentralen i Norberg, framtida behov av 
nytt särskilt boende för äldre och även bemanning inom äldreomsorgen. 
 
Sven-Erik Persson (SKPF) informerar om deras huvudfrågor runt 
matdistribution och äldreomsorgen. 
 
Inga Torneport (FUB) återkommer med information efter deras 
årsmöte. 
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Inger Wendel (Norra Västmanlands Diabetesförening)Deras årsmöte 
sker i mars, återkommer med information efter det. 

§ 5 Rapport linje 85 
 
Gunnar Löfgren informerar om Torstens och hans möte angående linje 
85. De har sammanställt förslag till förbättringar/förändringar för linje 
85, till exempel justering av hållplatser och vändplaner. De får i uppdrag 
att föra detta vidare till NVK. 
 

§ 6 Kan arbetsmarknad/kommunservice klippa 
gräs och skotta snö till pensionärer? 
 
Susanne Sandström informerar om Fixar Malte, snöskottning sker via 
honom för äldre över 67, boendes vid Skallberget och Syrenen. 
 
Rådet för äldre och funktionsnedsatt efterfrågar om det även de även 
kan utföra tjänst att klippa gräs och skott snö hos pensionärer i egna 
villor. Förvaltingen får i uppdrag att se över detta och återkomma med 
svar i april.  
 

§ 7 Halkskydd/broddar  
 
Annika Hedberg Roth bjuder in Pernilla från Landstinget Västmanland 
för att informera om hur man förebygger fall för äldre. 
 
Annika ger SPF/SKPF/PRO i uppdrag att sammanställa ett 
medborgarförslag att lämna till kommunfullmäktige vad det gäller 
ekonomiskt bidrag till halkskydd/broddar för äldre. 
 

§ 8 Hälsoveckan 
 
Annika Hedberg Roth informerar om hälsoveckans program, vecka 7. 
 
 
 
 
 
 
 


