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Kommunala pensionärsrådets protokoll 2022-05-25  

Tid och plats  
2022-05-25 klockan 09:00-12:00 i Heby folkets hus, B-salen  

Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Pär Rickman (PRO Heby), Barbro Brodin (RPG Östervåla), Ulla-Britta 

Andersson (PRO Vittinge), Agneta Flink (PRO Tärnsjö), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Kerstin 

Karlsson (S), Britt-Louise Fontaeus (PRO Östervåla), Birgitta Johansson (SPF Heby), Berith Röjerås (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Carl-Gunnar Johansson (RPG Östervåla), Marie Tranell (PRO Heby), Florence Emma Anvo (KD), Curt Fogelin 

(PRO Östervåla) 

Övriga närvarande 
Madeleine Dismats, nämndsekreterare, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Therese Frank, enhetschef 

bemanningsenheten § 7, Karin Johansson, verksamhetschef vård- och omsorgsboende §§ 7-13, Katarina 

Virhammar, enhetschef kostenheten §§ 7-8 

Val av justerare 
Pär Rickman (PRO Heby) 

Tid och plats för justering 
2022-06-01 kl. 11:30 i Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Justerade paragrafer 
§ 7- § 13  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Pär Rickman, justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 
Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 
2022-05-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-06-01 

Datum då anslaget tas ned 
2022-06-23 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Kpr § 7 Dnr KS/2019:19 106 

Information - introduktionsutbildning vård- och omsorg 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef från bemanningsenheten är inbjuden till dagens sammanträde efter önskemål från 

pensionärsorganisationerna för att informera om introduktionsutbildning inom äldreomsorgen 

som bemanningsenheten ansvarar för. 

Introduktionsutbildningen är fyra dagar och medarbetarna går den på betald arbetstid. 

Utbildningen ger en grund för den nya medarbetaren som på fyra dagar lär sig om äldres hälsa, 

vanliga sjukdomar, kommunikationsstöd, funktionsnedsättning, skyddsutrustning, 

självbestämmande, socialtjänst och dokumentation m.m. 

Utöver introduktionsutbildningen går alla medarbetare dubbelt minst en kväll och två dagar på 

boendena där man får lära sig den praktiska delen av jobbet. Denna introduktion kan förlängas 

vid behov.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 8 Dnr KS/2019:19 106 

Information från kostenheten gällande resturang och café på 

Lövsta 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
 Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef för kostenheten har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om planen 

för restaurang och café på Lövsta vård- och omsorgsboende. 

Restaurangen kommer ha 24 platser och vara öppet vid lunch och fika för alla som vill komma. 

Planen är att restaurangen även ska ha öppet på helger. Man befinner sig ännu i planeringsfasen 

då köket i nuläget endast består av fyra väggar.  

Pensionärsorganisationerna har även inkommit med önskemål om att servera mer än en maträtt. 

Enhetschef för kosten tar med sig synpunkterna i planeringen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 9 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 4 maj togs följande frågeställningar upp: 

 Hur ser tillgängligheten ut för Lövstas restaurang och café? 
 Hur genomförs introduktionsutbildningen inom äldrevården? 

Dessa frågeställningar hanteras under punkterna ”Information från kostenheten gällande 

restaurang och café på Lövsta” och ”Information – introduktionsutbildning vård- och omsorg”  

 
 Hur har de gått med de riktade statsbidragen p.g.a. pandemin? 

Verksamhetschef vård- och omsorgsboenden informerar om statsbidraget vars syfte är att 
säkerställa god vård och omsorg om äldre personer.  
Regeringen beslutade 2021 om det riktade statsbidraget på 4 miljarder kr till kommunerna 
under pandemin då det gick åt extra mycket personal och material. 
Heby kommun fick 6,6 miljoner kr för att säkerställa god vård och omsorg. Bidraget har 
används till främst begränsning av smittspridning, material för skyddsutrustning m.m. Man 
hade en sjuksköterska som åkte runt på boendena för att ta covid-test som fortfarande gör 
det men inte i samma utsträckning som tidigare. Under pandemin kallades alltid extra 
personal in som endast vårdade de misstänkt smittade och smittade brukarna. 
Bidraget har även gått till ökad kompetensförsörjning, mer utbildning på enheterna och 
utbyggnad av de digitala verktygen och hjälpmedel som finns. Inom hemtjänsten har bidraget 
använts till att utveckla välfärdsteknik där de är kvalitativt användbart som till exempel 
digitala dosetter, digital inköpslista och tillsynskamera nattetid. Bidraget har även gått till 
fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut m.m. 
 
Krisplaner har tagits fram på alla enheter om vad som händer och ska göras vid en kris.  
Bidraget är ett permanent bidrag som ska fortsätta ges ut till kommunerna.  
  

 Effektmål inom hemtjänsten, vilka effektmål finns för att få ner antalet personal per brukare? 
Ordförande informerar om att personalkontinuiteten har förbättrats inom hemtjänsten, detta 

specifika effektmål kommer dock försvinna till nästa år men det kommer finnas med i andra 

mål.  

 Under föregående sammanträde togs frågan om madrasser upp men kunde inte besvaras fullt 
ut. Den frågan tas därför upp igen. Vad händer med madrasserna när brukare inte längre är i 
behov av dem? 
Verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden besvara frågan. När de boenden hyr en 
lägenhet står kommunen för sängkostnaden men madrassen ingår inte i hyran. Man får därför 
ta med sig en egen madrass som passar sängen eller köpa den hygienmadrass som boendet 
rekommenderar. När den boende sedan flyttar ut tas madrassen med hem eller så väljer 
anhöriga att sälja den vidare eller skänka till boendet.  
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Pensionärsorganisationerna vill att man kollar på möjligheten att madrassen ska ingå i 
sängpaketet samt att omsorgsboendena tydligare informerar om att man får ta med sig sin 
egen madrass. 
Verksamhetschef tar med sig synpunkterna.   

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Bildspel 
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Kpr § 10 Dnr KS/2015:42 293 

Information Lövsta 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Verksamhetschef för vård- och omsorgsboende informerar om byggprocessen av Lövsta. 

Tätt hus i början av april och solceller är monterade. Fasaden har fått puts och målning är 

påbörjad.  

Väggar och hissar är uppe och målningen är påbörjad även kakling av badrum är igång. Kontroll 

av en färdigställd lägenhet sker 31 maj. Den 3 november görs en objektsbesiktning av hela huset. 

Till hösten genomförs utbildningar för personal på husets teknik, utrustning och brandutrymning 

m.m.  

I december överlämnas nyckeln till Heby kommun och flytten påbörjas i januari. Det finns en 

grovplan för hur flytten ska ske för brukarna men den kommer att uppdateras och göras mer 

detaljerad under hösten när upphandling av flyttfirma är genomförd.   

En arbetsgrupp arbetar med upphandlingsprocessen av inventarier och tekniker i konferensrum 

m.m. Man jobbar även med att få fram ett låsschema för huset. Möbler kommer i stora delar köpas 

in nytt men man har gjort en inventering av de möbler som finns i kommunen och mycket 

kommer att återanvändas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 11 Dnr KS/2022:5 105 

Information översyn av platser vård- och omsorgsboende - 

Tallgården 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Ordförande för vård- och omsorgsnämnden informerar om inflyttningsstopp som infördes på 

Tallgården i april samt att förvaltningen fick i uppdrag att göra en förstudie om Tallgården går att 

bygga om för att möta de krav som finns för vård och omsorgsboende idag.  

Behovet av vårdplatser kommer öka framöver och Lövsta säkerställer att platser finns i södra 

delen av kommunen, vi måste även framåt säkerställa platser i norra delen av kommunen. 

Söktrycket på vård- och omsorgsboendena gick ner under pandemin men de ökar igen.  

Pensionärsorganisationen för en diskussion kring 75 + boenden och att fler sådana kan minska 

trycket på äldreboendena men det är en fråga för Hebygårdar och inget vård- och 

omsorgsnämnden beslutar om. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 12 Dnr KS/2020:70 001 

Kommunala pensionärsrådets instruktion 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har lämnat in synpunkter till demokratiberedningen 
gällande instruktionen för Kommunala pensionärsrådet där man bland annat undrar över § 9 st 3 
"En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen." 
som kommer tas bort eftersom rådet inte har ersättare på samma sätt som andra nämnder. 

 
§ 14 stryks ur instruktionen eftersom den skrivningen är väldigt svår att efterleva. Det 

handlar om att hitta en balans mellan rådets arbetsformer och den kommunala 

organisationens beslutsprocesser som är förenliga med varandra. Delar av denna 

paragraf finns istället med i § 1 som blir mer omfattande än tidigare.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

  



PROTOKOLL 
2022-05-25 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 11(12) 

Kpr § 13 Dnr KS/2019:20 106 

Rapport från nämnder och styrelse 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

 Kommunala pensionärsorganisationen tackar för informationen. 

 

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

Kerstin Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämnden: 

En tjänsteman ser över hastighetsbegränsningarna på gatorna i Heby kommun, Tärnsjö̈ och 

Morgongåva har fått sänkt hastighetsbegränsning till 40 km. Det kan även vara på gång med 

hastighetsbegränsning i Östervåla. Trafikverket har sänkt hastigheten till 40 km på 

Storgatan/Brogatan genom Heby. 

Lövsta har diskuterats under mötet, inget mer att tillägga där. 

Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), utbildningsnämnden: 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett minusresultat i år. Antalet elever som inte klarar betygen 

i skolan ökar. För att lösa det här samarbetar man med närvaroteam samt ungdomscoacher. 

Antalet förskolebarn i Östervåla ökar och det kommer därför komma dit ytterligare en 

förskolebuss. 

Det kommer även komma ett antal barn från Ukraina som ska gå i skolan. 

Västupplands taxi AB vann upphandlingen av skolskjuts. 

Berith Röjerås (C), kommunstyrelsen: 

Mycket diskussioner kring ekonomi. Heby kommun prognostiserar ett positivt resultat år 2022 

men det kommer vara ett svårt ekonomiskt år 2023. 

Behovet av budget och skuldrådgivning i kommunen ökar bland yngre. Heby kommun har högst 

antal personer med skulder hos kronofogden i Uppsala län. Många förstår inte vad pengar är och 

hur det fungerar med ränta detta måste vi fånga upp tidigt i bland annat skolan innan de redan 

hamnat i skuld.   

Annika Krispinsson (C), vård- och omsorgsnämnden: 

Västuppland taxi AB vann upphandlingen av färdtjänst. 

Vård- och omsorgsnämnden gör en översyn av boendeplatser i kommunen. Lövsta har redan 

tagits upp under mötet, inget mer att tillägga där. 

Vård- och omsorgsnämnden går med ständiga underskott men under kvartal 1 gick vi plus 

resultat men helårsprognosen visar på ett underskott. Detta beror bland annat på individ- och 

familjeomsorg där många behöver stora insatser. Förvaltningarna jobbar med gemensamma 

målsättningar för att klara av svårigheterna. Individ- och familjeomsorgen samarbetar med 

ungdomscoacher och närvaroteamen.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig information

 


