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  Sammanträdesdatum  
  2019-09-19  

Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 – 16.30 
  
Närvarande Christer Wallin (KsSu) ordförande 

Thommy Ukkonen (BUU) 
Anna Kramer (KsAU) 
Per-Arne Andersson (NVK) 
Anita Helgesdotter (SPF) 
Christer Andersson (PRO) 
Toten Jansson (PRO) ersättare 
Sven-Erik Persson (SKPF) 
Göran Karlsson (Neuroförbundet Fagerstaregionen) 
Ove Gustavsson (Neuroförbundet Fagerstaregionen) 

 Lena Bergman, områdeschef ÄO  
Anna Frisk Gustafsson, områdeschef arbetsmarknad 
Cecilia Eriksson, förvaltningssekreterare 

  
Justerare Anita Helgesdotter 

 
 
 

 

Justeringsdatum 2019-10-08 

Underskrifter Sekreterare  §§ 11-19 
  Cecilia Eriksson  

 Ordförande   
  Christer Wallin  

 Justerare   
  Anita Helgesdotter 

 
 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Rådet för äldre och funktionsnedsatta 
  
Sammanträdesdatum 2019-09-19 

 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-21 
 

Datum då anslaget tas ned 2019-11-12 

Förvaringsplats för protokoll Socialförvaltningen 

Underskrift   

 Cecilia Eriksson 
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§ 11 Val av justerare 
 
Till att justera dagens protokoll utses Anita Helgesdotter (SPF) 
 

§ 12 Föregående protokoll 
 
Genomgång av föregående protokoll 2019-04-25 
 

§ 13 Information kommunen 
 
Anna Frisk Gustafsson informerar: 

- Seniorgården på Resedan. AnnMarie Åsberg har ett projekt att 
under en tid se över verksamheten, hur man kan locka fler 
besökare. 

- Anordnas informationscaféer via Anhörigstödet. Under hösten 
kommer tex kommunrehab och biståndsbedömarna att besöka 
dessa cafétillfällen. 

 
Christer Wallin informerar om att första delen av verksamhetsöversynen 
har presenterats för socialutskottet gällande hemtjänst. Övrig 
verksamheters genomlysning kommer att presenteras för utskottet i 
oktober, särskilt boende, individ och familjeomsorg, LSS, korttidsboende 
för äldre och arbetsmarknad. 
 
Anna Kramer informerar: 

- att arbetet fortgår med budget 2020. 
- Efterfrågar om det ska vara fler fasta punkter på 

föredragningslistan. Fortsatt diskussion mellan förtroendevalda. 
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§ 14 Information organisationerna 
 
Christer Andersson (PRO) informerar  

- att vid deras nästkommande medlemsmöte får de besök av Per 
Georgsson och Miriam Ekebom. De informerar om alternativa 
begravningar och bouppteckning. 

- Anordnas en pubkväll på hotell Engelbrekt nu under 
oktobermånad. 

 
Sven-Erik Persson (SKPF) informerar att vid nästkommande 
medlemsmöte, är en av huvudpunkterna bedrägerier mot äldre. 
 
Anita Helgesdotter (SPF) informerar om att de nyligen haft 
medlemsmöte. Deras sammankomster anpassas utefter att vissa av deras 
medlemmar är även medlem i både SPF och PRO. 
 
Ove Gustavsson (Neuroförbundet Fagerstaregionen) efterfrågar om 
bidrag från kommunen. Christer Wallin tar med sig frågan till 
socialutskottet. 
 

§ 15 Syftet med RÄF 
 
Genomgång av reglementet och syftet med rådet för äldre och 
funktionsnedsatta. 
 
Inför beredningen lämnas frågor till sekreteraren. 
 

§ 16 Kö till särskilt boende 
 
I dagsläget är det ca 12 stycken i kö för särskilt boende för äldre. Dessa 
brukare har insatser via korttidsboende eller hemtjänst, i väntan på nytt 
boende. 
 
Christer Wallin informerar att utredning gällande boende för äldre sker 
nu under hösten, presenteras för socialutskottet i slutet av året.  
 

§ 17 Övriga tjänstemän 
 
Kallas vid behov.  
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§ 18 Information om kommunens politiska 
organisation 
 
Christer Andersson (PRO) informerar om hur kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och utskott samverkar med varandra.  
 

§ 19 Övrig fråga, hemtjänst 
 
Torsten Jansson (PRO) efterfrågar varför en brukare har ett sådant stort 
antal olika personal som besöker dem dagligen. 
 
Lena Bergman svarar med att planering av insatser sker per dag och där 
av kan det bli olika personal, är inte samma personal som arbetar varje 
dag.  


