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PROTOKOLL 
 

fört vid sammanträde i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
Tid: Måndagen den 14 december 2015 klockan 14.00-15.40 
Plats: Tingshuset, Kopparberg 
 
 
 
Närvarande: Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun 
 Ewa-Marie Ernlund Svensk, socialchef, Ljusnarsbergs kommun 
 Anders Andersson, sekreterare, Ljusnarsbergs kommun 
 Seija Hedberg, SKPF 
 Barbro Resare, ledamot 

Kjell Hansson, PRO 
Bo Henningsson, Attention 
 

 
 
 

§ 66 
Val av ordförande för mötet 
Då såväl ordförande som vice ordförande ej kan närvara vid dagens sammanträde, har 
sammanträdet att välja ordförande. 
 
Rådet beslutar 
 
att välja Astrid Dahl till ordförande vid dagens sammanträde. 
 
 

§ 67 
Öppning 
Ordförande Astrid Dahl öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. 

 
 

§ 68 
Dagordning 
Föreliggande förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 69 
Val av justerare av dagens protokoll 
Styrelsen har att välja justerare av dagens protokoll. 
 
Rådet beslutar 
 
att välja Seija Hedberg till att justera dagens protokoll.  
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§ 70 
Föregående sammanträdesprotokoll 
Protokoll från sammanträde den 21 september 2015 redovisas.  
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna protokollet från sammanträdet den 21 september 2015. Vidare beslutas uppdra åt 
Anders Andersson undersöka utskick av Powerpointpresentation av Tex Kihlström från 
ovanstående sammanträde samt ombesörja att detta sänds ut till rådets medlemmar. 
 

 
§ 71 

Skrivelse, uppföljning av matprojekt, SPF Seniorerna 
SPF Seniorerna har inkommit med skrivelse rörande uppföljning av matprojekt innehållande 
sju frågor. Frågorna önskas tas upp i de kommunala pensionärsråden. Kostchef Daniel Chu 
har inkommit med svar på frågorna i form av ett arbetsmaterial. 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna svaren från kostchef Daniel Chu samt hänskjuta frågan om det genomförs 
skriftlig enkät om uppfattningen om maten bland de berörda till nästkommande sammanträde 
i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer.  

 
 

§ 72 
Uppföljning av äldreomsorgen, nyckeltal 
Uppföljning av äldreomsorgen i form av nyckeltal per den 1 december 2015 gällande 
beläggningen inom äldreomsorgen samt antal dagar betalt till Region Örebro län för 
utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus redovisas.  
 
Barbro Resare undrar hur stor efterfrågan är på avlastningsplatser? 
 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk svarar att korttidsplaster används i möjligaste mån till 
avlastningsplatser. 

 
Rådet beslutar 
 
att uppdra åt socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk undersöka efterfrågan av 
avlastningsplatser, samt 
att godkänna redovisningen. 
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§ 73 
Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 1§ 115 anta 
föreliggande förslag till Hälsosamt åldrande Äldrepolitiskt program 2016-2019. 
 
Seija Hedberg anger att hemtjänsten har problem med att hinna med sina arbetsuppgifter. 
 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk informerar att kommunfullmäktige i den beslutade 
budgeten för 2016 uppdrog åt denne utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall 
om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att 
hantera detta inom ramen för den kommunala hemtjänstverksamheten, 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 74 
Val till boråd/anhörigråd 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk informerar att bildnings- och sociala utskottet vid 
sammanträden den 10 september respektive 12 november 2015 gjort följande val till 
boråd/anhörigråd: 
 
Solgården   Mathias Eriksson (SD) 
Treskillingen/hemtjänsten  Ulf Hilding (M) 
Koppargården  Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Enheten för funktionsstöd  Natalie Peart (MP) 
 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen.  

 
 

§ 75 
Socialchefen informerar 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk informerar om följande: 
 

• För närvarande görs en översyn om kommunen kan köpa handläggning av LSS-ärenden 
av annan kommun. 
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• Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 november 2015 § 277 att 

tjänsten sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) köps in till 
kommunen. SSBTEK är en nationell digital tjänst, vilken erbjuds av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), som gör det möjligt för kommunen att via sitt 
verksamhetssystem elektroniskt få utlämnat information från arbetslöshetskassornas  
samorganisation, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, 
Försäkringskassan, Polismyndigheten och Skatteverket. Tjänsten underlättar 
handläggningen av ekonomsikt bistånd och möjliggör en enklare och säkrare hämtning 
av uppgifter. 
 
Tjänsten har utvecklats i samverkan mellan SKL Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, pensionsmyndigheten, Centrala 
studiestödsnämnden, Arbetslöshetskassornas samorganisation samt ett antal 
referenskommuner. 

• Brukarenkät är genomförd inom äldreomsorgen och sammanställs för närvarande. 
• Enheten för funktionsstöd har tidigare erhållit prestationsstöd för webbaserad 

information till barn och ungdom med psykisk ohälsa och deras föräldrar. Redovisning 
av detta arbete är inlämnad till Socialstyrelsen och ett preliminärt besked visar att 
kommunens redovisning godkänns. 

• Riksnorm för försörjningsstöd 2016 kommer att behandlas av bildnings- och sociala 
utskottet vid sammanträde den 16 december 2015. 

 
Rådet beslutar 
 
att godkänna informationen. 

 
 

§ 76 
Sammanträdestider 2016 
Rådet för funktionsstöd och pensionärer diskuterar sammanträdestider för 2016. 
 
Rådet beslutar  
 
att sammanträde sker vid följande tidpunkter 2016: 
Måndagen den 7 mars klockan 14.00 
Måndagen den 30 maj klockan 14.00 
Måndagen den 19 september klockan 14.00 
Måndagen den 12 december klockan 14.00 
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§ 77 
Delgivningar 
Rådet delges följande: 

• Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län den 14 september 2015. 
• Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län den 13 oktober 2015. 
• Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län den 7 december 2015. 
• Protokoll, Pensionärsrådet, Region Örebro län den 27 februari 2015 
• Protokoll, Pensionärsrådet, Region Örebro län den 18 mars 2015 
• Protokoll, Pensionärsrådet, Region Örebro län den 29 april 2015 
• Protokoll, Pensionärsrådet, Region Örebro län den 17 juni 2015 

 
Rådet beslutar 
 
att notera delgivningarna. 
 
 

§ 78 
Neuropsykologisk funktionsnedsättning 
Bo Henningsson påtalar att det inom vissa årskullar inom grundskolan har det och finns det 
stora andelar elever med neuropsykologisk funktionsnedsättning vilka är diagnostiserade. Det 
kan även, enligt Bo Henningsson, finnas anledning att undersöka förekomsten av 
neuropsykologisk funktionsnedsättning bland personer inom äldreomsorgen. 
 
Rådet beslutar  
 
att framföra frågan om förekomsten av neuropsykologisk funktionsnedsättning inom 
grundskolan till bildningschef Anders Nordlund. 

 
 

§ 79 
Uppföljning av Fallveckan 
Diskussion förs om uppföljning av den genomförda Fallveckan. 
 
Rådet beslutar  
 
att uppföljning av Fallveckan skall behandlas vid nästkommande sammanträde i Rådet för 
funktionsnedsatta och pensionärer. 
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½ 80 
Information, Bergslagens Demensförening 
Barbro Resare informerar att Bergslagens Demensförening är under bildande och 
informationsmöte avhålls i Församlingshemmet torsdagen den 17 december 2015. 
Kontaktperson för Bergslagens Demensförening är för närvarande Christina Pettersson, Löa. 
 
Rådet beslutar 
 
att erbjuda Bergslagens Demensförening att delta i Rådet för funktionsnedsatta och 
pensionärer, samt 
att godkänna informationen. 
 
 

§ 81   
Specialist på tandvård 
Barbro Resare informerar att SPF Seniorerna bjöd in en specialist på tandvård för en 
föreläsning som uppskattades mycket av de närvarande. 
 
Rådet beslutar  
 
att notera informationen. 

 
 

§ 82   
Önskemål om tidigare utskick 
Bo Henningsson framför önskemål om att kallelse och handlingar till Rådet för 
funktionsnedsatta och pensionärer sänds ut längre tid före sammanträden. 
 
Sekreterare Anders Andersson utlovar att insatser skall göras för att kunna sända ut kallelser 
och handlingar till Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer tidigare. 
 
Rådet beslutar  
 
att notera önskemålet. 

 
§ 83 

Avslutning 
Ordförande Astrid Dahl tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
Vid protokollet Justeras: 
 
 
 
Anders Andersson Astrid Dahl   Seija Hedberg 
 Ordförande 
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