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Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, kl. 9.00 

Beslutande ledamöter 

 
Lars Handegard (V), kommunstyrelsen 

Ann-Christin Wärnberg, PRO Ludvika 

Gunnar Grahn (S), vård- och omsorgsnämnden 

Lisbeth Sundbye (L), kultur- och fritid 

Ulla-Britt Mikaelsson, PRO Grängesberg 

Leif Nyblom, PRO Nyhammar 

Leif Lagerquist, PRO Gonäs 

Eero Mäkivierikko, PRO Säfsnäs 

Elisabeth Eklund, PRO Saxdalen 

Leif Johansson, SPF Seniorerna 

Tommy Gylling, SPF Seniorerna 

Pia Andersson, Grangärdebygdens SPF 

Anita Gustavsson, SKPF  

 

Ej beslutande ersättare Ulla-Britt Öberg, PRO Grängesberg 

Margareta Jonsson, PRO Nyhammar 

Paul Månsson, PRO Säfsnäs 

Inger Boman, PRO Saxdalen 

Leif Lindgren, SPF Seniorerna 

Nils Nyström, Grangärdebygdens SPF 

Helena Bååth, SKPF 

 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Margareta Karlsson, vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Mikaela Nordling, kommunstyrelsens 

förvaltning 

Övriga 

Lars Öberg, PRO Säfsnäs, § 31-39 

Pernilla Andersson, § 31-34 

Cathrine Flodström Backlund, § 36 

Gun-Britt Hedsten, § 38 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 31 - 39 

 Mikaela Nordling  

 Ordförande   

 Lars Handegard  

 Justerande   

 Anita Gustavsson   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-11-22 Paragrafer § 31 - 39 

Datum då anslaget sätts upp [Datum] Datum då anslaget tas ned [Datum] 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 

 

Underskrift   

   
 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 31 

Val av justerare ................................................................................................................. 3 

§ 32 

Genomgång av föregående protokoll .............................................................................. 4 

§ 33 

Godkännande av dagordningen ...................................................................................... 5 

§ 34 

Genomlysning av hemtjänsten ........................................................................................ 6 

§ 35 

Aktuellt från nämnderna .................................................................................................. 7 

§ 36 

Resultatet från socialstyrelsens brukarundersökning ................................................... 8 

§ 37 

Förändring av pensionärsrådets reglemente.................................................................. 9 

§ 38 

Genomgång av vad som hänt inom kommunens kosthållning ................................... 10 

§ 39 

Övriga frågor ................................................................................................................... 12 

 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31  

Val av justerare 

Anita Gustavsson, SKPF, väljs till protokolljusterare.  
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§ 32  

Genomgång av föregående protokoll 

Kommentarer till föregående protokoll:  

 Digitala larmen – finns det täckning ute i byarna? Tas på övrig fråga.  

 Har ni hört något om sandpåsarna? Nej.  

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
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§ 33  

Godkännande av dagordningen 

Digitala larm som övrig fråga.  

Margareta Karlsson vill lämna information.  

Sammanträdesplan för 2019.  

Dagordningen godkänns med ovanstående ändringar.  
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§ 34  

Genomlysning av hemtjänsten 

Pernilla Andersson, projektledare för ”Effektivitet inom hemtjänsten” på vård- 

och omsorgsförvaltningen informerar rådet om det pågående projektet. 

Projektet bygget på Ensolutions genomlysning av hemtjänsten - hur ska 

produktiviteten kunna öka i hemtjänsten?  

Syftet är att skapa gemensamma och effektiva arbetssätt i hemtjänsten utifrån 

fyra områden: arbetsdelning och specialisering, standardisering och 

funktionsdelning, verksamhets- och ekonomistyrning och kultur.  

Fråga om ombuden – vilka roller finns det? Margareta Karlsson säger att de ska 

se över ombudsrollerna. PRO önskar få veta vilka ombud det finns – 

förvaltningen återkommer med information.  

Pernillas presentation finns bilagd protokollet, se bilaga 1.  

  



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35  

Aktuellt från nämnderna 

Kommunstyrelsen, Lars Handegard:  

Ny majoritet i fullmäktige, men nämnderna sitter året ut. Är lite svårstyrt, alla 

väntar på årsskiftet.  

Budgeten ska antas av fullmäktige på måndag den 26 november kl. 13.00. 

Kommunstyrelsen lade förslag till budget förra veckan. Är rörigt på nationell 

nivå och därmed lite oklara ekonomiska förutsättningar för kommunerna.  

Vill bilda en stadshuskoncern. Bilda ett aktiebolag som äger de andra aktierna i 

de övriga bolagen. Vill samla ägandet i ett bolag.  

Kommunchefen har fått i uppdrag att tillsammans med kommunchefen i 

Smedjebacken se över om man kan slå samman IT-verksamheten i de båda 

kommunerna.  

Minska antalet ledamöter och ersättare i de olika nämnderna, avgörs i 

fullmäktige. Förslaget är att dra ner på antalet ledamöter och ersättare. Ersätta 

kulturskolenämnden med ett utskott i direktionen i Västerbergslagens 

utbildningsförbund.  

Anställt ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Påbörjar 

rekryteringen av ny förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen, då 

Margareta Karlsson ska gå i pension.  

Vård- och omsorgsnämnden, Gunnar Grahn 

Många frågor som berör nämnden finns med på dagordningen, har inget extra 

att nämna. Lars tillägger att budgeten är i balans och att det blir visst överskott.  

Kultur- och fritidsnämnden, Lisbeth Sundbye 

Nämnden har delat ut olika priser, bl.a. kulturpriset till Åke Jonsson och 

Kobbanpriset till Albin Augustsson. Nämnden har även avskaffat vissa priser, 

bl.a. uppmuntranspris och skönhetspriset.  

Nämnden har godkänt utvärderingen av biblioteket i Sunnansjö. Pratat om nya 

biografen (salongen) i Folkets hus. Beslutet sköts upp då det är oklart vart 

konstsalongen i så fall ska flytta. Är inte beslutat ännu. Beslut tas på måndag (26 

november) på fullmäktige.  

Fjällberget, Ludvika ridklubb, Säfsen alpin och Östansbo IF har fått bidrag.   
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§ 36  

Resultatet från socialstyrelsens brukarundersökning 

Cathrine Flodström Backlund, verksamhetsutvecklare på vård- och 

omsorgsförvaltningen, presenterar resultaten från socialstyrelsens 

brukarundersökning. 

Socialstyrelsen har haft undersökningen i ett tiotal år, är många frågor i enkäten 

även om Socialstyrelsen minskat dem något. I år var nationella svarsfrekvensen 

56 %. I stort sätt har de äldre som svarat på enkäten varit nöjda med sin 

äldreomsorg. Hälsan har stor effekt på hur man svarar på enkäten, mer positiv 

till äldreomsorgen om man mår bra.  

En enkät till de som bor i särskilt boende, och en enkät till de som bor i eget 

boende med hemtjänst. Många frågor är desamma.  

Viktigt att få in så många svar som möjligt då resultaten används i 

verksamheten. Svaren återkopplas till personalen. Förvaltningen försöker göra 

aktiviteter för att synliggöra aktiviteten och påminna om den, dock ska inte 

personalen vara med och hjälpa till och svara.  

Förvaltningen har haft kontakt med Socialstyrelsen angående antalet frågor. 

Materialet finns tillgängligt på Socialstyrelsens hemsida. Förvaltningen får lägga 

ner en hel del resurser för att bryta ner enkäten och kunna läsa ut resultaten på 

ett bra sätt.  

Cathrines presentation bifogas protokollet, se bilaga 2.  
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§ 37  

Förändring av pensionärsrådets reglemente 

Fullmäktige har antagit förslaget till nytt reglemente, det nya reglementet gäller. 

Reglementet säger inte att ett kommunalråd måste vara rådets ordförande, bara 

att ledamöterna ska utses från respektive nämnds arbetsutskott.  
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§ 38  

Genomgång av vad som hänt inom kommunens 

kosthållning 

Gun-Britt Hedsten, enhetschef på kostenheten, informerar pensionärsrådet om 

vad som är aktuellt i kostorganisationen.  

Haft mycket aktiviteter på boendena i kommunen, bl.a. hotellfrukost, myskväll 

med pizza och dans. På måltidens dag körde man heldag på Lingongården med 

allt från frukostbuffé till kvällsvickning. Skaldjursafton har hållits på en del 

boenden. Aktiviteterna är uppskattade.  

Producerar egen mat på alla enheter och fler enheter jobbar med råa animalier. 

Ökar glädjen hos personalen och kunderna tycker maten är god.  

Skiljer på maten på vardag och helg, jobbar mera aktivt med helgmenyerna.  

Har måltidsråd på boendena där brukarna får vara med och berätta vad de 

tycker och tänker. På damensboendet är måltidsombudet med.  

Kommit nya riktlinjer i april 2018 för måltider inom äldreomsorgen. Riktar sig 

mot särskilda boenden och hemtjänsten. Kommunen jobbar redan på flera av 

de sätten som lyfts upp i riktlinjerna, bl.a. har man måltiden i centrum. 

Kommunen har även ett helhetsperspektiv, där man ser till miljö, nutrition osv., 

något som även lyfts i riktlinjerna. Det allra viktigaste är att måltiden kommer i 

magen – enheterna behöver se varje människa och varje individs behov, så de 

äter maten. I riktlinjerna lyfts även samverkan upp, detta gör kommunen också.  

Kommer att bli ett matlådeprojekt i Säfsen, Fredriksberg. Oklart när det startar 

upp. I Ludvika finns större möjligheter att handla matlådor, men i Fredriksberg 

finns färre möjligheter. Där kan man gå till skolan om man kan ta sig dit.  

Den 6 december uppmärksammar alla enheter Finlands självständighetsdag. 

Ifjol firades 100–års jubileet med finsk mat på alla enheter, i år gör man lika. De 

olika enheterna bestämmer själva vad man vill göra.  

Serverar egenproducerat kött så fort kostorganisationen får möjlighet. Tar även 

rätt på benen, där man har möjlighet kokar man fond på benen. Tar även rätt 

på levern. Åkes slakt har erbjudit en utbildning att ta tillvara detaljer som man 

kanske inte tänker på, för att t.ex. göra pölsa eller egen leverpastej. Har inte råd 

handla upp de fina styckdetaljerna om kosten ska upphandla köttet.  
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Kostorganisationen försöker justera tiderna utifrån de möjligheter som finns. I 

Borlänge har man på en enhet prövat på att förskjuta dygnet.  Organisationen 

tittar på denna fråga.  

Har möjlighet att äta på Ängsgården, Milan och Lingongården samt alla 

kommunens skolor. Fler och fler väljer att gå och ta sin lunch där.  
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§ 39  

Övriga frågor 

Digitala larm – hur säker är mottagningen? 

Alla digitala larm prövas på det ställe där man sätter ut larmet. Där det inte 

finns täckning sätter man ut en särskild antenn som förstärker mottagningen. 

Larmen kontrolleras att de har kontakt med mottagaren. Detta görs eftersom 

det inte är mobiltäckning överallt.  

Margareta Karlsson informerar  

Margareta kommer att gå i pension i början på januari 2019 och hon tackar för 

de 12 år hon deltagit i pensionärsrådets verksamhet. Hon önskar rådet lycka till 

med det fortsatta arbetet.  

Sammanträdesplan 2019 och utbildning för nya pensionärsrådet önskas.  

Den nya ordföranden för KPR får träffa organisationerna och diskutera både 

utbildning och sammanträdesplan. Den nya kommunstyrelsen väljs den 17 

december. Önskemål om att mötena fortsätter på torsdagar från 

pensionärsorganisationerna.  

Ann-Christin Wärnberg tackar Lars Handegard för hans tid som 

ordförande 

Hon trycker på pensionärsrådets önskan om att en fixartjänst ska införas i 

kommunen och att sandpåsar ska delas ut lättillgängligt för att förebygga 

fallolyckor. Hon överräcker en blomma och en tidning till Lars. Tidningen 

innehåller ett reportage om fallolyckor och hon önskar å 

pensionärsorganisationernas vägnar att tidningen ska ges vidare till den nya 

ordföranden för nästa mandatperiod.  

  

 
 
 
 


