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Kommunala pensionärsrådets protokoll 2022-09-28  

Tid och plats  
2022-09-28 klockan 09:00-11:25 i Heby folkets hus, B-salen 

Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Barbro Brodin (RPG Östervåla), Ulla-Britta Andersson (PRO Vittinge-
Morgongåva), Agneta Flink (PRO Tärnsjö), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Carola Eriksson (S), 
Kerstin Karlsson (S) §§ 14-20, Britt-Louise Fontaeus (PRO Östervåla), Birgitta Johansson (SPF Heby), Marie 
Tranell (PRO Heby) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Florence Emma Anvo (KD), Eva Lööf (PRO Tärnsjö), Margareta Elmersjö (SPF Heby) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Anders Kihl, RPG Östervåla, Uno Philipsson, SPF Heby, Lennart 
Hognert, RPG Östervåla, Karin Johansson, verksamhetschef vård- och omsorgsboende distansdeltagare §§ 
15-17    

Val av justerare 
Marie Tranell (PRO Heby) 

Tid och plats för justering 
Tisdag 4 oktober klockan 11:00 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 14 - § 21  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Marie Tranell, justerare 

 _______________________________________________________________  
Jenny Tobiasson, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-10-04 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-26 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Kpr § 14  

Revidering av föredragningslistan 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Ordförande fastställer föredragningslistan.  
 

Sammanfattning 
Marie Tranell (PRO Heby) anmäler övrig fråga gällande förtroendemannautbildning för nya 
förtroendevalda. 

 Ordförande fastställer föredragningslistan. 
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Kpr § 15 Dnr KS/2015:42 293 

Information Lövsta 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef informerar om hur arbetet med Lövsta fortskrider. 

Arbetet med målning invändigt, färdigställande av hemvister, avdelningskök och tekniken i huset 
som wifi, trygghetslarm, passagesystem och brand är pågående. Även arbetet med 
storköket/tillagningsköket är pågående.  

Utvändigt har man börjat anläggandet av asfalt, gångvägar och gräsytor.  

Den 15 november genomförs en utbildning på husets teknik som till exempel reglering av värme, 
dygnsanpassat ljus, vitvaror, brand och utrustning i kök och storkök. 

Överlämnande av nyckel planeras till 16 december. Beräknad inflytt av brukare i tre hemvister på 
vård- och omsorgsboendet samt två hemvister på korttidsenheten är i slutet av januari 2023.  

Rutinerna för hygienmadrasserna kommer att ändras. Vid inflyttning till Lövsta kommer 
verksamheten att bekosta madrasserna. Detta ska vara lika på samtliga boenden i kommunen – 
förändringen sker fr.o.m. januari 2023.   

När Lövsta är klart för inflytt i januari planeras det för ett tillfälle där Lövsta kommer vara öppet 
för allmänheten att komma och titta.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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 Kpr § 16 Dnr KS/2022:5 105 

Information - översyn av platser vård- och omsorgsboende - 
Tallgården 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

•  Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Behovet av äldreboendeplatser fram till 2040 och hur omvärldsfaktorer påverkar behoven är 
svårbedömd och revideras kontinuerligt av Vård- och omsorgsnämnden. I april tog nämnden 
beslut om inflyttningsstopp för permanenta platser på Tallgården. Förvaltningen fick i samband 
med detta i uppdrag att ta fram underlag till en förstudie. Den ska visa om det är möjligt att bygga 
om och ut byggnaderna till ett modernt äldreboende som motsvarar dagens krav eller om 
nybyggnation av hela eller delar av byggnaderna behöver göras.  Förstudien ska också visa hur 
lokaler för hemtjänst och hemsjukvård kan inrymmas på fastigheten. Det är många frågor som 
fastighetsägaren i en förstudie ska besvara vilket utreds för närvarande av vård- och 
omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information  
VON § 48/2022 
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 Kpr § 17 Dnr KS/2022:5 105 

Remiss SOU 2022:41 Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 
• Kommunala pensionärsrådet önskar ta del av vård- och omsorgsnämndens remissvar på 

detta lagförslag.   
 

Sammanfattning 
Verksamhetschef informerar om förslaget till ny äldreomsorgslag.  

Remissen har gått ut till bland annat kommunerna och pensionärsorganisationerna som får 
möjlighet att lämna in ett remissvar. 

Kommunala pensionärsrådet önskar ta del av vård- och omsorgsnämndens remissvar på detta 
lagförslag.   

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 
Delgivning 

Vård- och omsorgsnämnden 
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 Kpr § 18 Dnr KS/2019:19 106 

Ref. grupp konstprojekt Lövsta 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen 
• Kommunala pensionärsrådet beslutar att utse Marie Tranell och Viveka Eriksson till 

representanter från kommunala pensionärsrådet. 
 

Sammanfattning 
Konstprojektet på Lövsta vård- och omsorgsboende kommer under hösten bestå av 3-4 möten. 
Och uppgiften är att vara rådgivande i urval av konst och hängning av konst.  

Gruppen kommer bestå av en lokal konstnär, en konstkunnig och tre representanter från boendet 
i form av anställda samt 1-2 representanter från lokala pensionärsrådet som utses på dagens 
sammanträde.   

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information  
E-post: information till KPR 
 

 
Delges 

Kulturutvecklare 
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Kpr § 19 Dnr KS/2019:19 106 

Mötesanteckningar från pensionärsorganisationerna 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen 

Sammanfattning 
Inför varje sammanträde för kommunala pensionärsrådet har pensionärsorganisationerna ett 
eget förmöte där de diskuterar frågor som de önskar ta upp på kommande sammanträde. På 
pensionärsorganisationernas förmöte 7 september togs följande frågeställningar upp:  

• Kan hygienmadrasserna ingå i hyran vid inflyttning på Lövsta? 
• Håller man tidsplanen för inflyttning på Lövsta?  
• Är beslutet fattat att renovera och bygga om Tallgården?  
• Information om remiss av förslag till ny äldreomsorgslag. 
Dessa frågeställningar hanteras under punkterna ”Information Lövsta” och ”Information – 
översyn av platser vård- och omsorgsboende – Tallgården samt Remiss SOU 2022:41 Nästa steg - 
Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer ” 

• Behöver man en mailadress för att stå i bostadskö på Hebygårdar AB? 
Svar på denna fråga har inkommit på mail från VD på Hebygårdar AB och Hebyfastigheter 
AB. För att ställa sig i bostadskö behövs en e-post adress för att kunna registrera dem som 
sökande. För de som saknar e-post adress gör vi följande: 
- I första hand erbjuder vi att hjälpa dem att skaffa ett e-postkonto. 
- I andra hand är att höra med dem om de har någon närstående som kan hjälpa dem och 

bevaka med sin e-post.  
- I tredje hand lägger vi in dem med vår allmänna e-post. Det innebär att de inte får 

utskick om lediga objekt. Men vi upplyser dem att de gärna får ringa till kundtjänst och 
höra om det finns intressanta objekt lediga.  

De finns endast en handfull som ligger i den sista kategorin där en eller ett par är aktiva och 
ringer en-två ggr i månaden. Vi har inte upplevt att det varit några starka reaktioner på detta. 
De flesta har ordnat det på egen hand och är nöjda. 

• Pensionärsorganisationerna ställer sig bakom PRO Tärnsjös skrivelse om öppettider på 
biblioteket Tärnsjö.  
Man vill även att man ska se över tillgängligheten på övriga bibliotek i kommunen.  
Begränsningen av öppettider på Tärnsjö bibliotek är endast tillfällig och gäller i fyra veckor.  
 
Frågan om varför det inte längre finns tillgång till datorer på biblioteket i Tärnsjö kommer 
upp. Förslag är att till nästa KPR sammanträde bjuda in ansvarig på kultur- och 
fritidsenheten att föredra kring arbetet med biblioteken och ge rådet möjlighet att ställa 
frågor.    

 
• Pensionärsorganisationerna vill ge ”ros” till ”äldremottagningen” i Östervåla. 

Den fungerar utomordentligt. 
 

Beslutsunderlag 
Mötesanteckningar från pensionärsorganisationernas förmöte 7 september 2022  
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Kpr § 20 Dnr KS/2019:20 106 

Rapport från nämnder och styrelse 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Representanter från nämnderna informerar om vad som pågår inom respektive områden. 

Kerstin Karlsson (S), Samhällsbyggnadsnämnden: 
Lövsta har diskuterats under mötet, inget mer att tillägga där. Beslut om höjd avfallstaxa från 
Vafab miljö inför nästa år har beslutats i kommunfullmäktige.   

Frågor som dyker upp under informationen från samhällsbyggnadsnämnden är kring 
återvinningstationen i Östervåla bredvid biblioteket som togs bort, kommer det komma upp en 
ny? Hur ser möjligheten ut för äldre att sortera sina sopor när det inte finns en återvinningstation 
i samhället. Har Hebygårdar möjliggjort för sopsortering vid deras lägenheter? 

Carola Eriksson (S), Kultur- och fritidsnämnden: 
Ny kultur- och fritidschef Per Lithammer har påbörjat sin tjänst. Arbetet med Heby arena fortgår 
enligt plan.    

Fråga tas upp gällande om någon aktivitet för pensionärer kan anordnas i lokalen Minken som får 
disponeras av pensionärer på tisdagar? 

Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Utbildningsnämnden: 
Utbildningsnämnden kämpar vidare med sitt underskott som kvarstår även efter ett tillskott.  
Vittinge skola planeras vara färdigbyggd till år 2024.  

I jämförbara kommuner så kostar skolan mer i Heby kommun – Heby har kommit i nivå med 
undervisning men hyreskostnaderna är fortsatt högre än i jämförbara kommuner. Arbetet med 
att få upp antal elever som ska klara av betygen i skolorna fortsätter i samarbete med 
närvaroteam och ungdomscoacher där utbildningsnämnden jobbar över gränserna tillsammans 
med Vård- och omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 

Annika Krispinsson (C)/ Florence Anvo (KD), Vård- och omsorgsnämnden: 
Vård- och omsorgsnämnden har inget ytterligare att tillägga, då många punkter redan tagits upp 
under sammanträdet.  
Vi går med fortsatt underskott i individ- och familjeomsorgen då antalet individer som är i behov 
av insatser från socialtjänsten är fortsatt stor. Förvaltningarna jobbar med gemensamma 
målsättningar för att klara av svårigheterna. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med 
ungdomscoacher och närvaroteamen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 21   

Övriga frågor 
 

 

Sammanfattning 

Marie Tranell (PRO Heby) anmälda övriga fråga: 

- Kommer nyvalda representanter i KPR få möjlighet att delta i förtroendemannautbildning 
för nya förtroendevalda? 

Ordförande meddelar att kommunen planerar att genomföra en utbildning för nya förtroendevalda i 
början på nästa år men några datum är ännu inte bestämda. Frågan om vilka som ska erbjudas 
möjlighet att delta tas vidare till de som planerar utbildningen.  

 

 
Delges 
Kanslichef 
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