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Plats och tid Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09.30 – 12.20 

Beslutande Gunilla Bergstedt, SPF, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Inge Stålnacke, SPRF 
Rune Berglund, kommunstyrelsen      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Inge Stålnacke 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 22 - 25 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Gunilla Bergstedt  
 Justerande   
  Inge Stålnacke       

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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AU § 22 
 
Äldreomsorgens verksamhetsplan 2012 

 

Gunnar Lindberg förklarade några av punkterna i äldreomsorgens verksamhetsplan 
2012. Bilaga 1. 
 
Under rubriken Uppdrag, utveckling och förändringar informerades om uppdraget att 
utreda förutsättningarna för en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen. 
 
Under rubriken utvecklingsplaner och förändringar diskuterades åtgärder för att möta 
den demografiska utvecklingen, valfrihet och självbestämmande, lagen om valfrihet – 
LOV och hemsjukvården. 
 
Arbetsutskottet fick också en grundlig genomgång av äldreomsorgens internbudget och 
hur de olika verksamheternas anslag är uträknade. 
………. 
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AU § 23 
 
Smarta lås 

 

Socialstyrelsens tillsyn 2010 innebar att personal inte får låsa lägenhetsdörrar till perso-
ner med kognitiv svikt. Då omsorgstagare i vård- och omsorgsboenden många gånger 
inte hittar hem utan går in i någon annans lägenhet skapar det otrygghet hos de boende. 
För att säkerställa omsorgstagarnas trygghet finns tekniska lösningar i form av smarta 
lås. Man håller på att upphandla en typ av lås som har testats på Österbo och på Munk-
berga. Behov finns att installera dessa lås i alla lägenheter på vård- och omsorgsboen-
den. Socialnämnden har begärt pengar till denna investering för 2012 och 2013.  
………. 
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AU § 24 
 
Revidering och förtydligande av riktlinjer för föreningsbidrag 

 

Socialnämnden har fastställt förändring av riktlinjerna för föreningsbidrag.  Bilaga 2. 
 
Arbetsutskottet vill få ett förtydligande kring de nya riktlinjerna eftersom de inte helt 
förstår vad ändringen innebär. 
………. 
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AU § 25 
 

Övriga frågor 

 

Gunilla Bergstedt önskar att pensionärsrådet ska få ta del av de skrivelser som social-
nämnden och Socialstyrelsen gjort kring frågorna om personalbemanningen på Mogår-
den.  
………. 
 


