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Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.30 - 15.30 

 

Beslutande Sara Swahnström, äldre- och omsorgsnämnden (ordförande) 
 Hans- Bertil Fransson, SPF (vice ordförande) 
 Anita Olausson, kommunstyrelsen 
 Ola Bertilsson, äldre- och omsorgsnämnden 
 Morgan Robertsson, PRO 
                                  Lennart Stark, PRO 
 Kerstin Allerth, PRO 
 Ewa Colliander, SPF 
                                  Göran Bjursten, SPF 
                                  Arne Löberg, SKPF 
                                  Birgitta Sundbom, SKPF 
                                  Sirkka Taiminen, MFF 
 Lars Larsson, RPG 
 

 

Övriga deltagande Bo Nilsson, PRO 
  Ulla Nyberg, PRO 
  Barbro Wallenstein, SKPF 
                                  Gudrun Sjöberg, SKPF 
 Kerttu Pyrstöjärvi, MFF 
  Göran Norberg, SPF 
 Birgitta Karlander Ribbstedt, SPF 
                                  Birgitta Bergström, SPF 
                                  Niklas Brandt, samhällsbyggnadschef  
                                  Annelie Åberg, förvaltningschef äldre- och omsorg 
 Selma Bandic, avdelningschef äldre- och omsorg 
 Caroline Dernestam Jansson, sekreterare 
 

Utses att justera Morgan Robertsson  

 

Justeringens plats och tid Enligt överenskommelse  

 
Sekreterare  ..................................................................... ………………………….  Paragrafer 1-9 
 Caroline Dernestam Jansson 

 
Ordförande  .............................................................................................................................................  

 Sara Swahnström  

 
Justerande  .............................................................................................................................................  

 Morgan Robertsson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1 Mötets öppnande/upprop  

Upprop samt presentationsrunda. 
 
Niklas Brandt, samhällsbyggnadschef, presenterade sig och informerade kort om  
kommunens omplanering inför kommande etableringar. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

”Presentation av nya riktlinjerna för biståndsbedömning” utgår och tas upp på KPR den 24 maj. 
 
Rådet godkänner dagordningen med tillägg för följande ärenden under övrigt: 

− Nya riktlinjer för biståndsbedömning  

− Upphandling av närproducerade livsmedel 

− Ljudanläggningar på särskilda boenden 

− Semesterplanering  

− Språktest/utbildning 

− Rekryteringsläget 

− Finns det tillräckligt med vikarier i verksamheterna i dag 

− IVO- granskning, artikel i Mariestads-Tidningen 

− Olika storlek på avgifter särskilt boende 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Rådet väljer Morgan Robertsson att justera protokollet. 

§ 4 Val av vice ordförande, representanter till rådets arbetsutskott samt beslut om 
            mötesordning 2023 

Rådet väljer Hans-Bertil Fransson SPF till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet. 
 
Rådet väljer följande personer till kommunala pensionärsrådets arbetsutskott: 
 

− Sara Swanhström Äon (M), ordförande 

− Ewa Colliander SPF, vice ordförande 

− Morgan Robertsson PRO, ledamot 

− Arne Löberg SKPF, ledamot 
 

− Kerstin Allerth PRO, ersättare 

− Göran Bjursten SPF, ersättare  

− Gudrun Sjöberg SKPF, ersättare 
 
Rådet beslutar om mötesordning för KPR 2023 (se bilaga 1). 

§ 5 Presentation av nya riktlinjerna för biståndsbedömning 

Punkten utgår och återkommer på KPR den 24 maj. 
 

mpcade0324
Markering



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 3 
 2023-02-22  
 

 

Kommunala pensionärsrådet 
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§ 6 Information om Fixar Edin 

Pensionärsorganisationerna framför att det är svårt att nå Fixar-Edin via telefon. 
 
Selma Bandic, avdelningschef äldre- och omsorg, informerar om att den enskilde ska få 
hjälp av Fixar-Edin inom en vecka. 
Får man inte svar på telefon: 0501-75 65 03 lämnar man ett meddelande så ringer han upp 
eller så skickar man ett meddelande via e-post: edin.hadzic@mariestad.se 
 
Mer information om Fixar- Edin hittar ni här: 
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Aldreomsorg/Servicetjanster-
for-aldre 

§ 7 Presentation av äldre- och omsorgsförvaltningens budget för 2023 

Förvaltningschef Annelie Åberg informerar om att tidigare socialnämnd nu delats i två 
nämnder, en socialnämnd och en äldre- och omsorgsnämnd, vilket medfört att  
budgetfördelningen för 2023 ännu inte är komplett. Den betydande uppdelningen är gjord 
men det återstår vissa kontojusteringar, man inväntar också besked om vilka statsbidrag 
som kommer att betalas ut. Äldre- och omsorgsnämnden har fått utökad ram för att  
Träffpunkt Sonja ska bedrivas inom budget och inte vara beroende av statsbidrag. 
 
Pensionärsorganisationerna ställer följande frågor: 

− Finns det några krav på effektiviseringar/sparbeting? 
I dagsläget finns inga sparkrav på äldre- och omsorgsnämnden vilket man ser som 
positivt. 

− Hur ofta följs budgeten upp? 
Siffrorna följs upp varje månad tillsammans med kommentarer.  

§ 8 Kö till särskilt boende 

Det är tre personer i kön till särskilt boende och i dagsläget är väntetiden som längst tre  
månader. 

Pensionärsorganisationerna ställer frågan: 

− När planerar man för nästa äldreboende? 
Det finns en politisk vilja att bygga ett nytt äldre-/trygghetsboende men det finns 
inget beslut om när men analys pågår. 

§ 9 Övriga frågor 

1. Nya riktlinjer för biståndsbedömning  
Pensionärsorganisationerna framför: 
KPR har inte varit delaktiga i framtagandet av ”Nya riktlinjer för biståndsbedömning”. 
När kommunen tar fram arbetsgrupper är det väsentligt att KPR är ett remissorgan, 
pensionärsorganisationerna har mycket kunskap att bidra med. 
Kommunen ska noga beakta samverkan med KPR och visa respekt för reglementet. 

 

mailto:edin.hadzic@mariestad.se
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Aldreomsorg/Servicetjanster-for-aldre
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Stod--omsorg/Aldreomsorg/Servicetjanster-for-aldre
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2. Upphandling av närproducerade livsmedel:  
Selma Bandic kontaktar kostavdelningen och återkommer i frågan. 

 
3. Ljudanläggningar på särskilda boenden: 

Ansvaret för de ljudanläggningarna som inte fungerar på Myran och Fredslund 
ligger hos Riksbyggen som lovat att åtgärda detta. 

 
4. Semesterplanering: 

Planeringen pågår för fullt men det återstår fortfarande schemarader att fylla.  
Man har bland annat utökat antal introduktionsdagar från tre till fem och ett utökat 
utbildningsprogram inför sommaren. 
 

5. Språktest/utbildning: 
Kommunen utbildar idag språkombud i verksamheterna som ska ge språkstöd till 
medarbetare med språksvårigheter. Även chefer har fått utbildning. 
Man tittar också på andra alternativ som till exempel en APP som utbildar i språk. 
En uppföljning kommer att genomföras för att utvärdera sommarens upplevelser. 
 

6. Rekryteringsläget: 
De rekryterare som finns i verksamheten arbetar för fullt, annonsering pågår och en 
rekryteringsfilm skapas.  
 

7. Finns det tillräckligt med vikarier i verksamheterna idag: 
Det finns vikarier men under vissa perioder räcker de inte till, det är viktigt att den 
vikariestab som redan finns får möjlighet till tillräckligt med arbetstillfällen så de 
stannar. 
 

8. IVO- granskning – artikel i Mariestads-Tidningen: 
Pia Stenlund, avdelningschef hälso- och sjukvård/MAS, bjuds in för att informera 
om IVO- granskningen på KPR 24 maj. 

 
9. Olika storlek på avgifter på särskilda boende: 

Förvaltningschef berättar om varför det ser ut som det gör och vilka olika delar som 
påverkar en hyra. Beskriver även de olika möjligheterna till tillägg som går att be-
ställa så att inköp av till exempel toalettpapper kan skötas av boendet.  

 
 
 
 



Anslagsbevis 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2023-02-22 

Anslagsdatum 2023-02-27 Anslag tas ner 2023-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Äldre- och omsorgsnämndens arkiv, Stadshuset 

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

Caroline Dernestam Jansson 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 



Datum: 2022-12-14 
Sida: 1 (1) 

Mötesordning för  

Kommunala Pensionärsrådet 2023 

Arbetsutskottet sammanträder 

Onsdagar kl. 10.00 – 12.00 

Plats: Onsö, entréplan Stadshuset i Mariestad 

− Onsdag 8 februari

− Onsdag 10 maj

− Onsdag 20 september

− Onsdag 15 november

Kommunala Pensionärsrådet sammanträder 

Onsdagar kl. 13.30 – 15.30 

Plats: Vänersalen, entréplan Stadshuset i Mariestad 

OBS! Organisationsrepresentanter sammanträffas kl. 13.00 

− Onsdag 22 februari

− Onsdag 24 maj

− Onsdag 4 oktober

− Onsdag 29 november

Bilaga 1.
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