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Tid och plats  
2022-11-23 klockan 09:00-12:00 i Heby folkets hus, B-salen 

Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Pär Rickman (PRO Heby), Ulla-Britta Andersson (PRO Vittinge), Agneta 
Flink (PRO Tärnsjö), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Carola Eriksson (S), Kerstin Karlsson (S), Britt-
Louise Fontaeus (PRO Östervåla), Anders Pettersson (S), Lennart Hognert (RPG Östervåla) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Marie Tranell (PRO Heby), Florence Emma Anvo (KD), Curt Fogelin (PRO Östervåla), Berith Röjerås (C), Eva 
Lööf (PRO Tärnsjö), Margareta Elmersjö (SPF Heby), Anders Kihl (RPG Östervåla) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, Nämndsekreterare, Per Lithammer, Enhetschef kultur och fritid § 22, Anders 
Eklund, fritidsintendent § 22 

Val av justerare 
Pär Rickman (S) 

Tid och plats för justering 
2022-11-30 klockan 10:00 i Heby Kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 22- § 27  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Pär Rickman, justerare 

 _______________________________________________________________  
Jenny Tobiasson, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-11-30 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-22 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Kpr § 22   Dnr KS/2019:19 106 

Samlingslokaler för pensionärsorganisationerna 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Ett stort problem för pensionärsorganisationerna är tillgången på samlingslokaler. Då de lokaler som 
erbjuds innebär stora kostnader för föreningar med begränsad ekonomi. Pensionärsorganisationerna 
har därför efterfrågat möjligheter att få tillgång till kommunens lokaler. Av den anledningen har 
enhetschefen för kultur och fritid samt fritidsintendenten bjudits in till dagens möte. De informerar 
om att de haft kontakt med rektorerna på skolorna och fått olika besked om det går att få komma in i 
skolans lokaler när inte undervisning pågår. De ska därför jobba vidare med den frågan. Det behövs 
gemensamma riktlinjer.  

Enhetschefen informerar om att Kultur & Fritidsenheten kanske borde göra en inventering av vilka 
lokaler som finns tillgängliga för hela föreningslivet i kommunens alla lokaler, såväl kommunala som 
privata och föreningsdrivna sådana. Ordförande funderar på om det faktiskt redan är gjort för en del 
år sedan. Kultur och fritidsenheten vill värna om allt föreningsliv och kommer att ta frågan gällande 
lokaler att hyra vidare. 

Frågan gällande datorer på Tärnsjö bibliotek som togs upp på KPR i september är under arbete.   

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Delges 
Enhetschef kultur och fritid 

Fritidsintendent 
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 Kpr § 23  Dnr KS/2019:19 106 

Mötesanteckningar från pensionärsorganisationerna 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Inför varje sammanträde för kommunala pensionärsrådet har pensionärsorganisationerna ett eget 
förmöte där de diskuterar frågor som de önskar ta upp på kommande sammanträde. På 
pensionärsorganisationernas förmöte 2 november togs följande frågeställningar upp som besvaras 
skriftligen av förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen. 

• Fråga gällande samlingslokaler för pensionärsorganisationerna.  

Denna frågeställning hanteras under punkten ”Samlingslokaler för pensionärsorganisationerna”. 

• Ska personalen på Tallgården omplaceras i januari? 
I och med att Tallgården ska avvecklas i nuvarande form, har ett arbete startats för att hitta nya 
placeringar för personalen i andra verksamheter. Personalen får önska utifrån de tjänster som 
finns lediga. Tillträdesdatum för dessa är inte satta ännu. Det kommer att ske i takt med att 
antalet brukare minskar och därmed behovet av antal personal på Tallgården. 

Ordförande för Vård- och omsorgsnämnden lämnar ytterligare kommentar: 

Stängningen av Tallgården är beslutad till 30 juni 2023. Personalen inom äldreomsorgen är inte 
anställda på ett boende utan anställningsbesluten gäller för anställning i Heby kommun.  

Arbets- och boendemiljön på Tallgården är inte godtagbar och vi kan inte fortsätta bedriva 
verksamhet i lokaler som inte motsvarar dagens krav. Nu när Lövsta snart är klart har vi ett 
överskott av platser under en tid. Det är därför nu vi har möjlighet att göra något bra på 
Tallgårdsområdet, med ett boende som uppfyller dagens krav både gällande boende- och 
arbetsmiljö så vi kan få till ett äldrecentrum med äldreboende, lokaler för hemtjänst och 
hemsjukvård, mötesplats, kök med matsal och med de 75+ lägenheterna som redan finns där.  

Det behövs en lösning för hur de som bor i 75+ lägenheterna kan få möjlighet att kunna gå 
någonstans att äta när matsalen på Tallgården stängs. Det behövs även en lösning för alternativ 
lokal för mötesplatsen. Under mandatperioden 2007-2010 var det också så att när man stängde 
Torggården i Heby blev det färre platser i söder, detta har inneburit att de som behövt 
äldreboende som bor i södra delen har fått boende i norra kommundelen. Med stängningen av 
Tallgården kommer det att vara omvänt en period.   

• Vid ett tillfälligt boende får anhöriga sköta tvätten hemma, Hur ser man på föra infektionsrisken 
vidare? 
Svaret är avstämt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS): ”Akuttvätt” vid kroppsvätskor 
som kommit i kontakt med kläderna tvättas på boendet. Kläderna måste tåla 60-graders tvätt. 
För övrig ”vanligt” tvätt ses ingen smittorisk. 

Rådet tackar för detta svar men upplever att frågan blivit fel skriven från förmötet. Det man 
funderade över var hur man som anhörig ska göra om man har svårt att ta sig till boendet för att 
hämta tvätten. Frågan tas upp på nytt nästa sammanträde.    

• Har förvaltningen ambitioner på att ytterligare sänka antalet personal per brukare? Eller är man 
nöjd med antalet 13 hemtjänstpersonal per dygn och brukare. Påverkar delade turer antal 
hemtjänst personal eller kvalitén för brukare. Vi anser att kvalitetsmåttet överlag ständigt måste 
ses över.  
En rättelse av frågan, det gäller 13 hemtjänstpersonal per 14-dagarsperiod.  
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Kontinuitetsmåttet är ”ett” mått av många som används för att mäta kvaliteten. Våra egna 
brukarundersökningar om nöjdhet och delaktighet samt biståndsenhetens individuella 
uppföljningar är andra exempel på mått/uppföljningar att ta hänsyn till.  

Kontinuitetsmåttet behöver analyseras lika som andra mått. Vi kommer att ha ett högre mått 
under denna höst då många i personalen erbjudits utbildningar genom våra statsbidrag. Det 
betyder kanske inte i grunden att det är något ”dåligt” med att kontinuiteten under en period är 
lägre. Den mäts under kort tid en gång om året och resultat måste alltid analyseras och ställas i 
relation till i det här fallet vad som kan bidra till kvaliteten genom att personalen får gå på 
utbildning.  

Kvaliteten följs hela tiden och det finns ingen nöjdhetsnivå där vi slår oss till ro. Det är ett 
systematiskt sätt att tänka och att fundera på hur vi ständigt men rimligt kan förbättras. 

Antalet delade turer kan påverka kontinuiteten då fler personer sannolikt behöver in i 
verksamheten men det beror på hur scheman kan läggas och går inte att svara ja eller nej på. Inte 
heller om det har någon påverkan på kvaliteten då antalet personer inte i sig är samma sak som 
god kvalitet. 

• Hur ser regelverket ut för att ha personlig assistent när man passerar 65 år? 
Enligt Vård- och omsorgsnämnden riktlinjer: 

Personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) beviljas 
personer under 65 år. Finns ett beslut innan personen fyllt 65 år så får man behålla de beviljade 
timmarna, men någon utökning går inte att få enligt LSS. 

Övriga insatser enligt Socialtjänstlagen till personer med funktionsnedsättning: 

Assistans enligt 4 kap 1 § SoL. 

För personer som bor i ordinärt boende ska stöd vanligen ges genom insatser från hemtjänsten. 
För vissa personer är hemtjänstens insatser på grund av funktionsnedsättningens karaktär inte 
tillräckliga. 

Assistans enligt SoL tillgodoser stöd och hjälp i ordinärt boende och beviljas till enskilda med 
stora omvårdnadsbehov för längre sammanhängande tidsperioder under dygnet och ibland i 
kombination med punktinsatser. Insatsen kan också aktualiseras när en enskild har fått avslag på 
ansökan om personlig assistans LSS på grund av att han eller hon inte bedöms ha sådana 
grundläggande behov som krävs för rätt till assistans enligt LSS eller att funktionsnedsättningens 
varaktighet inte har kunnat styrkas. 

I de fall en handläggare bedömer det aktuellt med assistans enligt SoL ska handläggaren särskilt 
motivera varför ordinarie hemtjänst inte bedöms vara tillräckligt för att tillgodose den enskildes 
behov. 

Assistans enligt SoL riktar sig i normalfallet till följande personer: 

Personer som beviljats insatsen personlig assistans enligt LSS eller assistansersättning enligt SFB 
och efter 65 års ålder har behov av utökning. 

Personer som är mellan 18-65 år. 

Avgift: Samma avgiftsregler gäller som för hemtjänst. 

Avgränsning: Personer med stora omvårdnadsbehov där funktionshindret eller sjukdomen beror 
på normalt åldrande omfattas inte av denna insats. 

• Vad finns det för aktiviteter i förebyggande syften när det gäller fallolyckor. (mötesplatserna har 
bla. Sittgympa men alla orter har inte mötesplatser eller har möjlighet att gå på mötesplatserna. 
Kan hemtjänsten göra en insatts? 
Det finns ett antal insatser både inom vård och omsorgsboende och hemtjänst som syftar till 
rörelse och ökad hälsa med insatser som ledsagning, viss rehab i hemmet och insatserna social 
samvaro och avlastning som mycket väl kan användas till rörelseträning. Förebyggande 
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träning/rörelse för personer som inte har insatser från äldreomsorgen finns att delta i med olika 
former även om det inte sker i äldreomsorgens regi. Förebyggande verksamhet är något vi 
välkomnar och försöker tänka in inom ramen för vad vi har möjlighet att erbjuda idag, men det 
är också ett samhällsansvar i stort och ideella föreningar är viktiga förutom kommunen i detta 
avseende. 

• Gällande Lövsta finns det lokaler avsedda för fot respektive hårvård? 
Nej vi har inga lokaler för det på Lövsta. De som bor där får på samma sätt som på andra 
boenden önska var man vill gå och boka in en utflykt för det ändamålet. 

• Angående remissen gällande äldreomsorgslagen. KPR framför missnöje över hanteringen av 
remissen. 
Här fanns en möjlighet och tid att höra med KPR om dem kunde bidra med synpunkter. Trots 
att vi inte fick vara med så har PRO i Heby kommun bearbetat remissvaret och lämnat det 
vidare till PRO riks. 
Nu har vi igen frångått instruktionerna för KPR när det gäller §1. Andra stycket. ”Det 
Kommunala pensionärsrådet bör vara en remiss och referensorgan i frågor som rör 
Pensionärerna samt forum för kunskapsspridning i Heby kommun.” 
Att vi får mycket bra information på våra frågor i KPR är nöjda med, men när kommer vi att få 
vara med som remiss eller referensorgan. 
Ordförande i Vård och omsorgsnämnden svarar att remissen gick ut till ett sort antal 
kommuner och pensionärsorganisationer i hela landet. Denna remiss kom till kännedom för 
vård- och omsorgsnämnden inför deras sammanträde i september vilket innebar en kort 
tidsfrist för att sammanställa ett svar innan det skulle skickas in. Det fanns därför inte tid att 
involvera KPR i frågan, utan ett extra KPR sammanträde, man hade också möjlighet att lämna 
svar via sina pensionärsorganisationer. 
Ordförande tar med sig synpunkterna till nästa remissarbete. 

 
 

Beslutsunderlag 
Mötesanteckningar från pensionärsorganisationernas förmöte 2 november 2022 
Svar på frågor från förmöte november 2022 
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Kpr § 24 Dnr KS/2022:68 006 

Kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar 2023 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar för 2023 fastställs preliminärt enligt 
följande: 
- Onsdag 22 februari kl. 09.00 
- Onsdag 24 maj kl. 09.00 
- Onsdag 27 september kl. 09.00 
- Onsdag 22 november kl. 09.00 

 

 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har att preliminärt besluta om sina sammanträdesdagar för 2023. 
Förvaltningen har lagt fram följande förslag: 

Onsdag 22 februari kl. 09.00 
Onsdag 24 maj kl. 09.00 
Onsdag 27 september kl. 09.00 
Onsdag 22 november kl. 09.00 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 18 oktober 2022 

 

 
Delges 
Kalendariet 
Nämndsekreterare 
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Kpr § 25 Dnr KS/2019:20 106 

Rapport från nämnder och styrelse 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tack för informationen. 

 

Sammanfattning 

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

Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Utbildningsnämnden: 

Budgeten för nästa år antogs på kommunfullmäktige 22 november. Satsningen Sociala 
investeringsfonden ett samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden 
är igång och är en satsning för barn och unga i kommunen. Man ser över CLL och SFI 
verksamheterna. Man har även stora problem med elever som inte kommer få fullständiga betyg när 
de går ut högstadiet, man jobbar med att tillsätta resurser för att de ska klara av att få 
gymnasiebehörighet. Klarar man inte detta får man läsa upp sina betyg på CLL. De flesta ungdomar 
som gör detta kommer in på gymnasiet. 

Carola Eriksson (S) och Anders Pettersson (S), Kultur- och fritidsnämnden: 

Kultur- och fritidsnämnden har sett över riktlinjerna för föreningsstödet. Den nya simbassängen har i 
veckan börjat fyllas med vatten och planen är att öppna efter årsskiftet. 

Anders Pettersson (S), kommunstyrelsen: 

Budget för 2023 antogs på kommunfullmäktige 22 november. Ekonomin ligger i år på plus. Nästa år 
är ekonomin däremot en stor svårighet. Man har även ansökt om bekämpning av stickmyggan vid 
Dalälven.    

Kerstin Karlsson (S), Samhällsbyggnadsnämnden: 

Samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat ett arbete med att se över all vägbelysning.  

Kommunen har ansökt hos Trafikverket att ta över 5ägandet av Stationsvägen/Skolgatan i Heby, så 
kommunen har rådighet över gatorna. Det är regeringen som måste godkänna frågan.   

Man ser även över vägar som ägs av trafikverket i Tärnsjö samhälle där kommunen skickat in en 
ansökan att ta över dessa vägar från trafikverket som måste godkännas av regeringen.  

En fråga som togs upp på KPR i september var om det finns möjligheter att sopsortera i 75+ 
lägenheterna? Svaret är nej de måste som andra åka till en återvinningsstation eller 
sopsorteringsstation.  

KPR önskar en genomgång på nästa sammanträde gällande sophantering och sortering, vad gör 
Hebygårdar för att underlätta sopsorteringen för dem äldre.  

Annika Krispinsson (C), Vård- och omsorgsnämnden:  

Tallgården är en stor fråga just nu. Man ser även en ekonomisk oro inför 2023.  

Volymerna inom individ och familjeomsorg fortsätter öka, ekonomiskt bistånd är en stor post inom 
enheten. Hur hushållens ökade kostnader kommer påverka volymerna inom ekonomiskt bistånd 
nästa år finns det osäkerheter kring. Statistik visar att den största gruppen med ekonomiskt bistånd 
är man och kvinnor utan barn.  
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Det är en svår situation gällande bland annat bemanning av socialsekreterare då många väljer att 
avsluta sin tjänst på grund av att pendlingen med kollektivtrafik inte fungerat under en längre tid. 
Inom äldreomsorgen erbjuds alla som söker jobb en heltidstjänst men det kan innebära att man 
behöver fylla upp arbetstiden med att till exempel gå ut i hemtjänsten, alla vill inte heller arbeta 
heltid. Delade turer skulle vara önskvärt att få bort men kostnaden för att lösa det är för stor.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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 Kpr § 26 Dnr KS/2022:5 105 

Information och rapporter 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådets tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

Von § 91/2022 
Kf § 104/2022 
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Kpr § 27  

Övriga frågor 
 

 

 

Sammanfattning 
Återkoppling gällande fråga om förtroendemannautbildningen som genomförs i början av en ny 
mandatperiod är något som KPR kan vara med och delta på. 

Den utbildning som genomförs i januari är riktad till Kommunfullmäktige och nya KPR väljs i 
februari. Det finns därför inte möjlighet för KPR att delta på denna.  

Frågan tas vidare till en eventuell förtroendevaldutbildning i februari. 
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