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Plats och tid Sammanträde via Teams, Måndagen den 20 september 2021 kl 13.00 

Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren 
Johan Reyier 
Fredrik Rönning 
Gert-Ove Sandberg 
Britt Söderström 
Ulla Ludvigsson 
Liselotte Jansson 
Inger Samuelsson 
Lars-Erik Gustafsson 
 
 
 

 
Ordförande (omsorgsnämnden) 
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
SPF 
PRO Smedjebacken 
PRO Smedjebacken 
SKPF avd 108 
PRO Söderbärke 
PRO Söderbärke 
 

 Ersättare 

Rigmor Hedlund 
 
 

 
SPF 

Övriga närvarande Ulrika Wieveg 
 
Elisabet Zimmer 
Teresa Ramqvist 
Anette Billström 

Verksamhetschef Smedjebackens 
vårdcentral 
Förvaltningschef 
Sekreterare 
Förvaltningsekonom 

Justerare Britt Söderström 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2021-09-29 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 7-12 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren 

 
 

 Justerare 

  

 Britt Söderström  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-29 Datum då anslaget tas ned 2021-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  
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§ 7 

Val av justerare 

Pensionärsrådet beslutar 

Välja Britt Söderström till justerare. 

Ärendebeskrivning 

Protokollet från dagens möte kommer justeras den 29 maj kl. 10.00  

i omsorgsförvaltningens lokal på Johan Ahlbäcks plats 7. 

Britt Söderström från PRO Smedjebacken föreslås till justerare av 

protokollet.  
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§ 8 

 
 
Uppdatering av reglemente 

Pensionärsrådet beslutar 

Godkänna reglementet enligt utskickat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningssekreterare har tagit fram ett förslag på uppdaterat reglemente 

för Pensionärsrådet. Förslaget med nya formuleringar är utskickat innan 

mötet. 

Det tidigare reglementet är från 2011. 

Formuleringen om antal ledamöter från varje förening bör ses över inför 

nästa mandatperiod.  
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§ 9 

Ulrika Wieveg från Smedjebacken vårdcentral 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Denna och resterande punkter är gemensamma med 

Tillgänglighetrådet. 

Ulrika arbetar som verksamhetschef på vårdcentralen i Smedjebacken. Hon 

berättar om läget inom vården just nu i Smedjebacken. 

Vaccinationerna i Smedjebacken har kommit långt, vi har en 

vaccinationsteckning där 86% har fått dos ett och ca 80% har fått båda 

doserna. De har i dagarna skickat ut brev till de komuninvånare som inte 

vaccinerat sig. 

Man kommer snart börja vaccinera 12-15 åringar och i samband med detta 

kommer troligen de äldre få en tredje dos. Vissa riskgrupper har redan fått en 

tredje dos. 

Vad gäller den egna personalen (på vårdcentralen) och personal inom 

omsorgen är de flesta vaccinerade men man kan inte tvinga någon att ta 

vaccin eller att berätta om man är vaccinerad eller inte. 

Den nionde november börjar vaccinationen för den vanliga 

säsongsinfluensan. 

Arbetet med ”God och nära vård” är i startgroparna, det är ett samarbete 

mellan kommunen och regionen. Man tittar mycket på 

”Borgholmsmodellen” då man samarebetar med patienten och där man drar 

nytta av ny teknik i form av att patienten ska kunna exempelvis ta vissa 

prover hemma (till exempel blodtryck, blodsocker mm) och svaren läggs in 

så vårdpersonalen kan se dem och i direktkontakt komma överens om 

passande behandling. Man kommer längre fram att  bjuda in olika parter som 

exempelvis Pensionärs- och Tillgänglighetsråden 
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§ 10 

 

 

Information från kommunstyrelsen 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

- Flera bostadsbyggen är på gång i kommunen, framförallt är det positivt att 

intresse finns för att bygga bostadsrätter, något det hittills funnits dåligt med 

i Smedjebacken. Två företag är intresserade av att bygga i Söderbärke, där 

tittar man mycket på vilka som har det bästa projektet. Samtidigt är även 

många byggen på gång i Smedjebacken. 

Solhöjden fylls på med nya hyresgäster, det är också rekordmånga 

ansökningar om bygglov och många tomter som säljs. 

- Gläntans restaurang öppnas igen. Efter pandemi samt med ombyggt kök 

öppnar Gläntans restaurang för de boende. Framöver kommer all mat lagas 

på plats i köket, på samma sätt som alla särskilda boenden inom kommunen 

har matlagning i sina egna kök. Även om det idag finns ett stort utbud av 

leverantörer av ”matlådor” i mataffärerna kommer kommunen att fortsätta 

med möjligheten att få matleveranser från Gläntans kök genom 

biståndsbeslut. Kommunen tittar även på möjligheten att öppna Hedgårdens 

matsal/restaurang för allmänheten. 

Läget är för tillfället lugnt gällande coronasmitta. I månadsskiftet försvinner 

vissa restriktioner och kommunens personal kommer till viss del att återgå tll 

att arbeta på plats. 

Ekonomin i kommunen ser bra ut. Staten ger just nu stora medel till 

kommunerna efter pandemin och speciellt till äldreomsorgen, som också är 

prioriterad. De stora satsningar som görs inom omsorgen kommer fortsätta, 

med utbildning av personal mm. 

En annan stor satsning inom kommunen är renoveringen av Röda Berga. 

Fredrik går igenom ett stort projekt som handlar om utvecklingen av 

Herosfältet. Detta är ett långsiktigt projekt som involverar flera delar av det 

lokala samhället och flera aktörer bjuds in för dialog. En stor del är att få till 

en bra trafiksituatuion med bra möjligheter till parkering. Tanken är att 

främja spontansport och samla så många av fritidsaktiviteterna på samma 

ställe, bland annat genom bygge av en padel-hall. 
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Föreningar uppmuntras att höra av sig till kommunen med förslag för 

Herosfältet eller om de har frågor. 

En liknande plan gjordes när man arbetade med hamnområdet och framåt 

kommer ett liknande uppdrag finnas för centrala Söderbärke.  

Ibland kan gränsdragningen vara svår emellan kommunens ansvar och olika 

föreningars.  
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§ 5 

 

Information från omsorgen 

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Det nya LSS-boendet, Granholmen är invigt och det kommer fyllas på med 

hyresgäster. Personal finns på plats.  

 

Äldreomsorgslyftet pågår, snart är den första gruppen som utbildat sig klara 

undersköterskor och de kommer bli erbjudna tillsvidareanställning.  

Nu i höst börjar 17 nya elever, denna gång är det tillsvidareanställd personal 

som erbjuds utbildning samtidigt som de arbetar 50% och har full lön. Det 

politiska målet som finns är att 100% av omvårdnadspersonalen ska vara 

utbildade undersköterskor. Detta görs genom ett samarbete med Ludvika 

kommun och vård- och omsorgscollege. 

 

Lugnt läge inom omsorgen gällande covid-19.   

 

För tillfället är det många äldre som söker boende på SÄBO eller hemtjänst. 

Omsorgen har för första gången på mycket länge en kö till SÄBO.  

 

Hälsofrämjare och anhörigsamordnare börjar åter kunna planera för olika 

aktiviteter.  

Lena (anhörigsamordnare och demensvårdsutvecklare) arbetar också med en 

demensutbildning för all berörd personal. 

 

Projektet ”Heltidsresan” fortsätter. Nu pågår arbetet med nya scheman efter 

att alla fått nya anställningsavtal och nu är heltidsanställda. Detta innebär att 

om någon inte vill arbeta heltid så måste denne söka tjänstledigt.  

 

Alla anställda ska ha s.k. ”flyt-tid” (tid då man kan få fylla upp på andra 

verksamheter där det för tillfället saknas personal) men till största delen 

kommer personalen ändå vara kvar på sin egen arbetsplats. All personal har 

dessutom fått möjlighet att välja på vilka andra arbetsplatser de helst vill 

göra sina ”flyt-pass”. 

Förvaltningschef Elisabet, nämndordförande Monica och vice ordförande 
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Johan besöker just nu de berörda verksamheterna för att diskutera och fånga 

upp frågor. Delade turer är frivilliga, och inga rygg-mot-rygg-pass (sen 

kväll, tidig morgon) kommer finnas. 

Förvaltningschefen visar nytt organisationsschema för omsorgen. 

Sekreterare skickar ut schemat till samtliga efter mötet.  

Ny biträdande förvaltningschef är anställd, hon heter Susanne Billström 

arbetar idag som enhetschef inom hemtjänsten. 

Även två nya biståndshandläggare och en tjänst som kvalificerat 

administrativt chefsstöd (inriktning rehab) är tillsatt. 

Ny enhetschef inom hemtjänsten, Helena Reigans och även ny biträdande. 

enhetschef, Emil Thelin. 

Fortfarande svårt att rekrytera sjuksköterskor, detta är ett problem hos de 

flesta kommuner. 

 

Frågan om hur man sätter hyrorna på kommunens särskilda boenden kom 

upp på beredningen inför mötet. En skrivelse som omsorgens 

förvaltningsekonom gjort tidigare skickades ut tillsammans med kallelsen. 

Omsorgen utgår från en mall som jämför likvärdiga lägenheter i det 

allmänna beståndet och efter det så tittar man på vad man har tillgång till 

exempelvis om hushållsel ingår i hyran, finns balkong, kaklat badrum, 

larmsystem, trygghet med personal m.m. Alla boenden har utgått från 

samma modell för att det ska bli så likvärdigt som möjligt.  
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§ 6 

 

Övriga frågor  

Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet beslutar 

Inga övriga frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Mötet har inga övriga frågor att ta upp. 


