
 
 
 

Protokoll fört vi möte i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer   
Tid: Torsdagen den 5 september 2011 klockan 14.00-15.00 
Plats: Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset 
 
Närvarande: Ulla Kalander-Karlsson, vice ordförande sociala utskottet 

Charlotte Dahlbom, socialchef 
  Anders Andersson, sekreterare 
  Rosita Andersson, PRO Kopparberg 
  Margaretha Magnusson, PRO Kopparberg 
  Annika Renbro 
  Inger Ljungqvist, PRO Ställdalen 
  Marianne Jansson, PRO Ställdalen 
  Margareta Svenson, SPF 
  Wilfriede Sandberg, PRO 
  Barbro Resare, PRO 
  Christer Wallin, PRO Hörken 
  Helena Ylitalo 
  Ingrid Edrén, Medicingruppen 
 

 
§ 1 

Öppning 
Dagens ordförande Ulla Kalander-Karlsson öppnar dagens möte och förklarar 
samtliga välkomna. 

 
§ 2 

Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning presenteras. 
 
Mötet beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 
 

§ 3 
Val av justerare 
Mötet har att välja justerare till protokoll fört vid dagens möte. 
 
Mötet beslutar 
 
att välja Helena Ylitalo till justerare av dagens protokoll.  



§ 4 
Föregående mötesprotokoll 
Protokoll för vid möte den 30 maj 2011 redovisas. Följande kompletteringar av 
protokollet göres:  

• Kommunen har ansökt och erhållit 100 000 kronor i statligt stöd för att i 
huvudsak arbeta med värdighetsgaranti. Plan för arbetet skall utarbetas och 
projektledare har anställts.  

• Föreläsningar kommer att genomföras rörande behandlingar för 
strokepatienter. 

• Sittgympa kommer att inledas på Treskillingen och Koppargården. 
 
Mötet beslutar  
 
att godkänna protokollet från mötet den 30 maj 2011. 

 
 

§ 5 
Ekonomisk delårsrapport per den 31 juli  2011 för sociala utskottets 
verksamheter 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar ekonomisk rapport per den 31 juli 2011 
för sociala utskottets verksamheter. Avvikelsen mot periodens budget är ett 
underskott med 4 573 000 kronor och prognosen för helåret 2011 anger ett 
underskott med 2 626 000 kronor. Underskotten kan härledas till individ- och 
familjeomsorgen samt hemtjänsten. 

 
§ 6 

Redovisning av sammanställning av genomförd enkätundersökning 
inom äldre- och handikappomsorgen 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar sammanställning av en genomförd 
enkätundersökning inom äldre- och handikappomsorgen. Undersökningen omfattar 
områdena trygghet med vård och omsorg, bemötande, hänsynstagande, 
personalens kunskap samt kännedom om hur man kontaktar kommunen och 
verksamheten. Resultaten utvisar att antalet nöjda brukare är i intervallet 67 och 89 
procent inom de olika undersökta områdena. 
 

§ 7 
Inbjudan till möte om väntjänst/ledsagare 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att hon haft möte med SPF och Svenska 
Kyrkan där nya aktiviteter för brukarna i form av väntjänst har diskuterats. 
Diskussionen kommer att fortsätta vid möte i Kommunhuset fredagen den  
16 september 2011 klockan 10.00. Till detta möte är samtliga föreningar 
välkomna. 
 
Barbro Resare lyfter frågan om det finns behov av fixartjänster bland brukarna? 
Samtliga närvarande funderar över om ett eventuellt behov förekommer och frågan 
återkommer vid ett senare tillfälle. 

 
  



§ 8 
Syneförrättning 
Socialchef Charlotte Dahlbom undrar om inrättandet av syneförrättningar 
diskuterats inom äldreomsorgen? Syneförrättning utgörs av besiktningar av 
äldreboendena utifrån ett fastställt protokoll. Exempel på anvisningar till och 
protokoll från syneförrättningar biläggs protokollet. 
 
Mötet beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till ett senare möte. 
 
 

§ 9 
Öppet hus, Kommunhuset 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att öppet hus kommer att avhållas i 
kommunhuset torsdagen den 8 september 2011. Samtliga är välkomna. 

 
§ 10 

Tack till deltagare vid invigningen av Koppargården 
Socialchef Charlotte Dahlbom riktar ett tack till samtliga som deltog vid 
invigningen av Koppargården. 
 

§ 11 
Kyla på vintern på Koppargården 
Frågan uppkommer hur Koppargården kommer att fungera under vintern med 
tanke på kylan. Äldre människor som inte är fysiskt aktiva riskerar att frysa och 
detta har varit ett problem på Treskillingen. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att vinterkylan itne skall innebära några 
problem för de boende på Koppargården. 
 

§ 12 
Nästa möte 
Nästa möte i Rådet för funktionshindrade och äldre avhålls måndagen den  
12 december 2011 klockan 14.00. 
 

§ 13 
Avslutning 
 
Dagens ordförande Ulla Kalander-Karlsson tackar de närvarande och förklarar 
mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   Justering: 
 
 
 
 
Anders Andersson Ulla Kalander-Karlsson  Helena Ylitalo 
   Ordförande 


