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Kommunala pensionärsrådets protokoll 2022-02-23  

Tid och plats  

2022-02-23 klockan 09:00-11:45 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), Anders Pettersson (S), Birgitta Johansson (SPF Heby) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maud Plantin (PRO Tärnsjö), Britt Nilsson (S), Curt Fogelin (PRO Östervåla) 

Övriga närvarande 

Madeleine Dismats, nämndsekreterare, Birgitta Lind, enhetschef bistånd § 1, Eva Blomkvist, 

verksamhetscontroller vård och omsorg §§ 1-2, Åsa Johansson, förvaltningschef vård och omsorg § 3. 

Tid och plats för justering 

2022-03-01 klockan 08:30 i Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Justerade paragrafer 

§ 1- § 6  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Madeleine Dismats, Sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, Ordförande 

 _______________________________________________________________  

Pär Rickman, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-01 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-03-23 

Underskrift 

 ___________________________________  

Madeleine Dismats 
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Kpr § 1 Dnr KS/2019:19 106 

Information - Kriterier för bistånd sörskilt boende m.m. 
Beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Enhetschef bistånd är inbjuden till dagens sammanträde efter önskemål från 

pensionärsorganisationerna för att informera om kriterierna för bistånd särskilt boende samt 

besvara inkommen fråga gällande möjlighet att få mat från vård- och omsorgsboende utkörd av 

hemtjänsten för de som inte har möjlighet att ta sig till vård- och omsorgsboende eller skola för 

att äta lunch. 

I särskilt boende ingår omvårdnad, gemensam service, gemensamma utrymmen och tillgång till 

personal dygnet runt. För att beviljas bistånd särskilt boende krävs att man har ett omfattande 

vård- och tillsynsbehov. 

Bedömningen är väldigt individuell och det är den samlade bedömningen som avgör om personen 

anses ha ett så pass omfattande vård- och tillsynsbehov att särskilt boende ska beviljas. När en 

person har ett så omfattande vård- och tillsynsbehov att behovet av insatser i ordinärt boende 

(det egna hemmet) överstiger till 130 timmar erbjuds istället särskilt boende. 

Pensionärsorganisationerna har även inkommit med frågan huruvida det är möjligt för en person 

som bor hemma men som önskar köpa lunch vid skola eller särskilt boende och som inte har 

möjlighet att själv ta sig till den aktuella skolan eller boendet att få maten utkörd av hemtjänsten. 

Enhetschef bistånd informerar att denna service inte finns i Heby kommun i dagsläget. 

Matdistributionsområdet tillhör samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Bildspel. 
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Kpr § 2 Dnr KS/2019:19 106 

Information - Information om trygghetslarm 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetscontroller från vård- och omsorg har bjudits in till dagens sammanträde för att 

informera om kostnaden för trygghetslarm. 

Varje år ska avgifterna fastställas för vård och omsorg. Förvaltningen påbörjar arbetet genom att 

skapa en arbetsgrupp som ser vilka avvikelser som funnits samt gör en omvärldsanalys (jämför 

avgifterna och vad de innehåller med andra kommuner). Därefter träffar förvaltningen en 

arbetsgrupp från vård- och omsorgsnämnden där ett förslag till avgifter arbetas fram som sedan 

behandlas i vård- och omsorgsnämnden. Beslut om avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i 

samband med beslut om budget för kommande år. 

Kostnaden för trygghetslarm i Heby och andra jämförbara kommuner: 

Heby 285 kr / månad 

Sala 195 kr / månad 

Leksand 250 kr / månad 

Gagnef 230 kr/månad samt en utryckningskostnad 381 kr/timme 

Tierp 272 kr / månad 

Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan. Maxtaxa är den kostnad som kommunen maximalt 

tar ut för vissa service- och omvårdnadsinsatser. Kommunen måste även ta hänsyn till den 

enskildes förbehållsbelopp som räknas ut genom att beräkna den enskildes levnadskostnader. 

Saknar personen ekonomisk möjlighet att betala vissa av insatser som ingår i maxtaxan så 

reduceras kostnaden för dessa. Exempel på avgifter som ingår i maxtaxan: avgifter för särskilt 

boende, omvårdnad, hemtjänst, omvårdnad korttids, dagvård, trygghetslarm. Exempel på avgifter 

som inte ingår i maxtaxan: måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och installationslarm. 

Mer information om kostnader och maxtaxa samt hur förvaltningens beräkningar görs finns på 

kommunens hemsida: https://www.heby.se/omsorg-och-stod/stod-for-vuxna/ansok-om-

insatser/kostnader-for-aldreomsorg. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Bildspel. 

  

https://www.heby.se/omsorg-och-stod/stod-for-vuxna/ansok-om-insatser/kostnader-for-aldreomsorg
https://www.heby.se/omsorg-och-stod/stod-for-vuxna/ansok-om-insatser/kostnader-for-aldreomsorg
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Kpr § 3 Dnr KS/2022:5 105 

Information - Översyn av platser vård- och omsorgsboenden 

m.m. 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschef vård och omsorg har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om det 

pågående ärendet ”översyn av platser vård- och omsorgsboende” som pågår inom vård- och 

omsorgsnämnden. Dessutom har det inkommit en fråga från pensionärsorganisationerna inför 

dagens sammanträde gällande madrasser. 

Arbetet började egentligen redan år 2013 när det genomfördes ett stort arbete med att ta fram 

utredningen ”Framtidens äldreomsorg”. I den utredningen framkom Tegelbacken och Tallgården 

som de två boendena som inte skulle hålla måttet. Denna utredning låg till grund för att det är 

Tegelbacken som byts ut till nya Lövsta. 

När Lövsta öppnar i höst så kommer det innebära att det finns betydligt fler platser än idag på 

våra vård- och omsorgsboenden. Det kommer att finnas en överkapacitet. Behovet av platser har 

inte ökat i den mån som prognosticerades i samband med beslutet om Lövsta. 

Idag finns fler platser i norr än i söder och det kommer bli en överkapacitet när Lövsta öppnar. 

Det har medfört att diskussioner har börjat föras i nämnden om vilka möjligheter som finns 

gällande Tallgården och hur överskottet av platser ska hanteras. För att undersöka huruvida det 

ens är möjligt att göra något med Tallgården har förvaltningen haft kontakt med Hebygårdar som 

tagit ut konsulter som sett över skicket på husen. Husen bedöms enligt Hebygårdars konsulter 

vara i tillräckligt bra skick för att det ska vara möjligt att renovera eller bygga om lokalerna. Det 

finns inga beslut tagna ännu från vård- och omsorgsnämnden om hur de kommer gå vidare.. 

Ärendet kommer att behandlas närmare i vår. 

Pensionärsorganisationerna har inför dagens sammanträde inkommit med en fråga om enskilda 

behöver köpa egen madrass vid inflytt på särskilt boende. Förvaltningschef informerar att så är 

fallet. Madrasser räknas som personliga på samma sätt som täcken och kuddar. Gällande vad som 

görs med madrasserna efter att den enskilde lämnat boendet så hänvisas frågan vidare till 

verksamhetschef för vård- och omsorgsboende som kommer att bjudas in till nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Delges 

Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 
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Kpr § 4 Dnr KS/2019:19 106 

Frågor från pensionärsorganisationerna 
Beslut 

 Pensionärsrådet tackar för svaren. 
 

Sammanfattning 

I vanliga fall genomför pensionärsorganisationerna ett förmöte innan varje sammanträde för 

kommunala pensionärsrådet där de tar upp vilka frågor de önskar få med till kommande 

sammanträde. Till dagens sammanträde har dock inget förmöte genomförts, istället har frågor 

skickats till vice ordförande som vidarebefordrat dessa till sekreterare. 

 

Följande frågor har anmälts: 

 Vi förutsätter att man på Lövsta får tillgång till Wifi på rummen, men hur ser det ut på övriga 

boendena. 

 Blir det på Lövsta en matsal som blir tillgänglig för andra att gå och äta. 

 Om man har hemtjänst men inte orkar gå till Liljebacken och äta kan hemtjänsten då köra ut 

mat och till vilken kostnad. 

 Skall man vid flytt till särskilt boende få köpa en ny madrass.  

Två av frågorna tillhör verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende och kommer att besvaras 

av verksamhetschef för vård- och omsorgsboende. Hon har dock inte möjlighet att delta på dagens 

sammanträde varför hennes svar redovisas skriftligt i denna skrivelse. Frågan gällande om 

hemtjänsten kan köra ut mat besvaras av enhetschef för bistånd i samband med punkten 

”Informationen om kriterier för äldreboenden m.m.”. Frågan gällande köp av ny madrass besvaras 

av förvaltningschef i samband med punkten ”Information – Översyn av platser vård- och 

omsorgsboende m.m.”. Följdfrågor gällande hantering av kvarlämnade madrasser när brukare 

lämnat vård- och omsorgsboende tas med till kommande sammanträde då verksamhetschef för 

vård och omsorgsboende kommer att bjudas in. 

Verksamhetschef för vård- och omsorgsboende har meddelat följande svar på 

pensionärsorganisationernas övriga två frågor: 

Fråga: Vi förutsätter att man på Lövsta får tillgång till Wifi på rummen, men hur ser det ut 

på övriga boendena.  

Svar: Det kommer att finnas Wifi i lägenheterna. De boende behöver ett eget abonnemang för 

bredband. På övriga boenden i kommunen gäller samma, det finns Wifi men den boende behöver eget 

abonnemang. 

Fråga: Blir det på Lövsta en matsal som blir tillgänglig för andra att gå och äta.  

Svar: Det kommer att finnas ett café/restaurang som boende och närstående kan nyttja. Processer 

kring måltider och kost pågår men inget klart kring nyttjandegrad externt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 16 februari 2022. 

Delges 

Verksamhetschef vård och omsorgsboende 
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Kpr § 5 Dnr KS/2019:20 106 

Rapport från nämnder och styrelser 
Beslut 

Pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

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

 

Britt Nilsson (S), utbildningsnämnden: 

Vittinge skola och förskola beräknas komma igång till hösten. Harbo är inte klart ännu. 

Utbildnignsnämnden informerar vidare att dom har bra med behöriga lärare. Däremot är det 

svårt att rekrytera lärare till de estetiska ämnena. 

Ekonomin är fortfarande svår inom utbildningsnämndens områden. 

Kerstin Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämnden: 

Det har varit många diskussioner gällande Ingbokällor och bergtäkten i Tärnsjö. Gällande 

bergtäkten i Tärnsjö så är det en utdragen process som behandlas både i 

samhällsbyggnadsnämnden och även av Länsstyrelsen Uppsala län. Därutöver pågår ärende 

gällande förbättringar av förpackningsinsamling, VAFAB arbetar med ett projekt om hur man ska 

få människor att sopsortera bättre. Samhällsbyggnadsnämnden har även diskussioner kring badet 

Myran i Huddunge. 

Gällande producentansvarsplatsen i Östervåla så har denna fråga varit uppe i pensionärsrådet 

länge. Kerstin informerar att man nu inväntar att VAFABs undersökning och studie och att hon 

kommer lyfta frågan åter i samhällsbyggnadsnämnden och återkomma med information till 

pensionärsrådet. 

Anders Pettersson (S), kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden: 

Kommunen beräknas få en positiv avvikelse i bokslutet. Bokslutsresultatet beräknas bli ca +40 

mkr, d.v.s. nästan 20 mkr mer än budgeterat. Överskottet kommer främst från skatteintäkter samt 

tomtförsäljning. Det pågår även ett ärende gällande översiktsplan i Morgongåva, det är oklart när 

den beräknas vara klar. 

Vidare informeras att kommunstyrelsen har delat ut föreningsbidrag om ca 500 tkr till föreningar 

i kommunen. Föreningsbidraget har betalts ut från den social investeringsfonden som ska vara en 

del av de gemensamma effektmålen mellan bl.a. vård- och omsorgsnämnden, 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Det var 27 föreningar 

som ansökte om föreningsbidrag och 23 föreningar som beviljades föreningsbidrag. 

Gällande kultur- och fritidsnämndens område handlar det mesta om badhuset för tillfället. Det 

håller fortfarande på att projekteras. Detta påverkar även utbildningsnämndens område som vid 

simundervisning måste transportera eleverna till andra badhus utanför kommunen. 

Annika Krispinsson (C), vård- och omsorgsnämnden: 

Eftersom sammanträdet till stor del redan behandlat mycket inom vård- och omsorgsnämndens 
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område finns det inte så mycket att tillägga. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om en ny 

färdtjänstupphandling och även vård- och omsorgsnämnden har svår ekonomi. Det preliminära 

resultatet är en negativ avvikelse, men är bättre än vad som prognosticerades per den 31 augusti 

2021. 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Kpr § 6 Dnr   

Övriga frågor - Förmöte inför nästa sammanträde 
/TextBeslut1/ 

Sammanfattning 

Pär Rickman (PRO Heby) lyfter frågan gällande förmötet inför kommunala pensionärsrådets 

sammanträde den 25 maj 2022.  

Nästa förmöte kommer att anordnas av PRO Heby den 4 maj 2022 kl. 10.00. Lokal meddelas 

senare. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

 

 

Delges 

Pensionärsorganisationerna via sina representanter 

 

 

 

 

 


