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Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
       
Närvarande 
Ingemar Javinder, ordförande, Inger Ljungqvist, Elsa Jansson, Astrid Dahl, 
Barbro Resare, Margareta Svenson och Ulla Björnänger 

Övriga 
Socialchef Charlotte Dahlbom och Thomas Abrahamson, sekreterare 
 
 
§ 1 Föregående protokoll 
 
Ordföranden går igenom sammanträdesprotokollet från den 14 december 
2010. 
 
 
§ 2 Inspektion av Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en nationell tillsyn av 
vården och omsorgen om äldre. Den 27 april i år kommer man att inspektera 
demensboendet Heden genom intervjuer av boende/närstående och personal 
samt granskning av rutiner och journaler. 
 
 
§ 3 Reglemente för boråd/anhörigråd 
 
Ett reglemente för boråd/anhörigråd har tagits fram inom socialförvaltningen. 
Rådet skall stärka de boendes och anhörigas delaktighet i och inflytande över 
verksamheten och bestå av företrädare för dem, enhetschefen, en personal-
företrädare, eventuell företrädare för kostorganisationen (avser äldreboenden) 
och en kontaktpolitiker från kommunstyrelsens sociala utskott. Det skall 
sammanträda två gånger per år. 
 
Rådet ställar sig bakom reglementet. 
 
 
§ 4 Koppargården 
 
Charlotte Dahlbom informerar om pågående ombyggnad av Koppargården, 
andra etappen beräknas vara klar under juni. De fyra boendegrupperna har 
fått egna namn, Diamanten, Kristallen, Rubinen och Opalen, i stället för att 
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benämnas avdelningar. En verksamhetsplan har fastställts med mål och 
utvecklingsområden. Man är nöjd med maten vilken tillagas på plats. 
 
 
§ 5 Stimulansmedel, sociala innehållet 
 
Charlotte Dahlbom informerar om träffpunktsverksamheten med kommunalt 
stöd som genomförs av pensionärsföreningar och byalag. Margareta Svenson 
pekar på möjligheten att söka bidrag för införande av lokal värdighetsgaranti 
för äldre utifrån regeringens beslut om detta.  
 
 
§ 6 ”Syneförrättning” 
 
Charlotte Dahlbom väcker frågan om att göra ”syneförrättningar” av äldre-
omsorgen genom pensionärsorganisationerna och rådet för funktionshindrade 
och pensionärer. Syneförrättning är en form av offentlig inspektion men kan 
också avse studiebesök eller utåtriktad verksamhet från offentlig institution. 
Begreppet skulle i detta sammanhang avse insyn i och granskning av äldre- 
och handikappomsorgen.   
 
Frågan kan tas upp vid nästa sammanträde. 
 
 
§ 7  Överförmyndarnämnden 
 
Från årsskiftet finns en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som ingår i Ljusnarsbergs 
organisation. Den består av fem ledamöter, en för varje kommun förutom 
Lindesberg som har två, och har två handläggare, Ann Guldbrand och Sara 
Jonsson. Dessutom kommer Pirjo Nilsson att arbeta åt Hällefors och 
Ljusnarsberg med förmyndarfrågor avseende ensamkommande asylsökande 
barn och ungdomar. Dessa, varav flertalet kommer från Afganistan och 
Somalia, skall bo på Bergsgården till vilken tio nya tjänster har knutits. 
Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 
 
 
§ 8 Rapporter 
 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 
Örebro läns landstings pensionärsråd, protokoll 2010-11-12   
Örebro läns landstings pensionärsråd, protokoll 2010-12-08 
Länshandikapprådet, protokoll 2010-12-10 
Bildningsförvaltningen, inbjudan till dialogmöte 2011-03-21 om kulturlivet i 
Örebroregionen 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inbjudan till kampanjdagen 
Peppar peppar … 2011-10-01 för äldres säkerhet 
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§ 9 Städning 
 
Ulla Björnänger frågar om städfrekvensen inom hemtjänsten skall ändras. 
Det finns inga beslut om att minska städningen men intervall och tider kan 
anpassas till överenskomna behov. 
 
 
§ 10 Mandatperioden 2011–2014  
 
Ordföranden tar upp vad reglementet för rådet säger om dess sammansätt-
ning och att det bör klarläggas om nuvarande representation är i överens-
stämmelse därmed.  
 
 
§ 11 Nästa möten 
 
2011-05-30 kl 14.00 
2011-09-05 kl 14.00 
2011-12-12 kl 14.00 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Thomas Abrahamson 
 
Justeras 
 
 
 
Ingemar Javinder   Astrid Dahl 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
       
  


