
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 1 
2022-02-23 
 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl. 14:00-15:10 

 

Beslutande Richard Thorell, socialnämnden (ordförande) 
 Agneta Bergérus, PRO (vice ordförande) 
 Anders Karlsson, kommunstyrelsen 
 Sebastian Ekeroth Clausson, socialnämnden 
 Arne Löberg, SKPF 
 Sirkka Taiminen, MFF 
 Ewa Colliander, SPF 
 Bengt Åkerström, PRO 
 Birgitta Sundbom, SKPF 
 Kertin Allerth, PRO 
 Lars Larsson, RPG 
  Hans-Bertil Fransson, SPF 
  Göran Norberg, SPF  
 

 

Övriga deltagande Ida Ekeroth Clausson, kommunstyrelsen 
 Morgan Robertsson, PRO 
 Ulla Nyberg, PRO 
 Barbro Wallenstein, SKPF 
 Gudrun Sjöberg, SKPF 
 Göran Bjursten, SPF 
 Kerttu Pyrstöjärvi, MFF 
 Annika Larsson Maspers, tf. socialchef § 1 
 Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande § 4 
 Selma Bandic, tf. vård- och omsorgschef   
 Helena Andersson, sekreterare 

 

 

Utses att justera Agneta Bergérus  
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 Agneta Bergérus  
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§ 1 Mötet öppnas/upprop 

Ordförande Richard Thorell hälsar rådet välkomna till dagens sammanträde. Tf. vård och 
omsorgschef Selma Bandic och tf. socialchef Annika Larsson Maspers presenterar sig och 
sina uppdrag. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg under ”Övriga frågor”: 
 

- Fotvården – lång väntetid, även för den medicinska. Vad gör man åt detta?  
- Det behövs högtalare på äldreboenden i kommunen. Det är svårt att höra i samband 

med underhållning. Finns det högtalare i samtliga boenden? 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Agneta Bergérus att justera protokollet. 

§ 4 Äldre- och trygghetsboende – vad har hänt sedan sist? 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson informerar om äldre- och 
trygghetsboendet. Förhoppningsvis ska ett nytt trygghetsboende stå klart 2024. En 
upphandling pågår.  
 
Boendet kommer att byggas större än vad som behövs. Det är billigare att bygga större så 
att det finns ett hus att ”växa i”, vilket innebär att avdelningar står tomma i början. 
 
Projektet försenas några månader pga. rekrytering av chefer inom sektor stöd och omsorg 
ska inväntas.  
 
I förfrågningsunderlaget är det upp till 50 lägenheter uppdelat på fyra avdelningar som ska 
byggas när det gäller särskilt boende och lika många lägenheter för trygghetsboende. 
Byggnaden kommer att bestå av både särskilt boende och trygghetsboende med en 
gemensam restaurang. 
 
Kommunala pensionärsrådet kommer att få vara involverade i processen när äldre- och 
trygghetsboendet byggs, likt processen med Alens särskilda boende. 
 
Kommunen har valt att inte äga boendet utan kommer att hyra hela byggnaden.  
 
Punkten återkommer på följande sammanträde. 

§ 5 Hemförsäkring och TV-licens – varför ser det olika ut på kommunens boenden? 

Frågan återkommer på nästa sammanträde.  

§ 6 Träffpunkt Sonja – hur marknadsförs den? 

Tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic informerar om att träffpunkten har varit i funktion 
under ett år. Det har varit svårt med marknadsföring under pandemin. Även invigningen 
har fått ställas in tillsammans med lussefirande etc.  
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Program för aktiviteter för träffpunkten kommer att delas ut till varje 
pensionärsorganisation genom att programmen kommer att finnas att hämta i 
Medborgarkontorets reception i stadshuset. 

§ 7 Omorganisation sektor stöd och omsorg samt chefskap 

Politiskt beslut har fattats att dela sektor stöd och omsorg i två förvaltningar. En chef 
kommer att rekryteras till individ- och familjeomsorg respektive äldreomsorg. 
 
Punkten återkommer på följande sammanträde. 

§ 8 Kön till särskilt boende 

Det är 9 stycken som väntar på särskilt boende och 4 av dessa har inte blivit erbjudna. 
Ingen har väntat längre än 3 månader. 

§ 9 Demografin framåt – hur ser den ut och hur påverkar den planeringen? 

Demografin påverkar genom att ett nytt äldre- och trygghetsboende behöver byggas.  
 
Mariestad har en förhållandevis stor andel äldre och det är viktigt att följa demografin och 
behovet långsiktigt, 10-15 år framöver. Det är viktigt att rådet är delaktiga. 
 
Rådet har önskemål om att ekonomichefen Christina Olsson kommer till nästa råd och 
informerar om den kortsiktiga och långsiktiga planeringen. 

§ 10 Arvode vid deltagande utanför KPR 

Rådet beslutar att de två representanter som varit på Östra hälso- och sjukvårdsnämndens 
utökade pensionärsråd i december 2021 får förrättningsarvode för detta sammanträde. 

§ 11 Revidering av möteskalender 

Rådet beslutar att sammanträdet den 28 september flyttas en vecka framåt till den  
5 oktober. Sammanträdet den 7 december flyttas en vecka framåt till den 14 december. 

§ 12 Övriga frågor 

Fotvården – lång väntetid, även för den medicinska. Vad gör man åt detta?  
Det behövs högtalare på äldreboenden i kommunen. Det är svårt att höra i samband med 
underhållning. Finns det högtalare i samtliga boenden? 
 
Frågorna tas med till nästa sammanträde. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 
 
Anslagsdatum 2022-03-01 Anslag tas ner 2022-03-23 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift  ..................................................................................................................  

 Helena Andersson 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


