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Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet 

Plats: 

 

Datum: 

 

Tid:  

Kommunhusets sessionssal, Skutskär 

 

2022-06-15 

 

09.00-11.00 

 

Ledamöter 

 

Rose-Marie Westerholm (S) ON, ordförande 

Marie Pettersson (S) KS 

Britt Lööf, PRO Skutskär 

Roland Hammarlund, PRO Älvkarleby-Marma 

Gunvor Lugnfors, PRO Älvkarleby-Marma 

Bo Janzon, SPF Laxen 

 

  

Ersättare/ 

övriga deltagande  

Mona Hansson (KV), KS  

Kerstin Eriksson, SPF Laxen 

Ulla-Britt Lundin, HRF 

Victoria Lindgren (sekreterare) 

Erik Klippmark, utredare, § 7 

Ann-Louise Brolin, förvaltningschef vård och omsorg § 10-12 

 

  

Justeringens plats: 

Datum: 

Kommunhuset, Skutskär 

2022-06-21 

 

Paragrafer 

 

7-13 
  

    
Sekreterare 
 

   

 Victoria Lindgren   
 

Ordförande 
 

   

 

 

Justerare 

Rose-Marie Westerholm  

 

 

 

Bo Janzon 
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 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

KPR/KHR 
§ 7 

Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

 

Utgår: 

 Punkt nr 7 Utveckling av Tallmon. 

 Punkt nr 8 Information från Håkan Karlsson, Älvkarlebyhus. 

 

_____________________ 

 

  

KPR/KHR 
§ 8 

Genomgång och eventuell revidering av kommunens 
reglemente för KHR och KPR. 
 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 

utvärdera hur dialogen mellan kommunens pensionärs- och handikappråd 

och kommunens nämnder fungerar samt utreda om det finns ett behov av att 

se över nuvarande organisation och reglemente. 

 

Utredare Erik Klippmark har en genomgång av nytt förslag av kommunens 

reglemente för KHR och KPR. KHR och KPR ges härmed möjlighet att 

inkomma med synpunkter den 1 september på förslag till reviderade 

reglementen för KHR och KPR. 

 

____________________ 

 

 

 
KPR/KHR 
§ 9 

 
Presentation av ny förvaltningschef inom 
omsorgsnämnden 
 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin presenterar sig för KHR och KPR. 

 

____________________ 
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KPR/KHR 
§ 10 
 

 
Frågor till förvaltningschef Ann-Louise Brolin 

1. Hur har det riktade statsbidraget på 6 miljoner kronor som tilldelats 

kommunen 2021 för att utveckla och förbättra äldreomsorgen 

använts?  

 

Ann-Louise besvarar frågan. Statsbidraget har använts till kostnader 

runt pandemin. Bidraget har gått till skyddsutrustning och 

personalkostnader. 

2. Omsorgsorganisationen redovisar ett budgetunderskott för 2021 och 

organisationen aviserar behovet av genomlysning/effektivisering av 

verksamhet. Kommer KPR/KHR att informeras och få möjlighet att 

lämna synpunkter. Utgår från att få ta del av den utredning som vi 

antar kommer att tas fram.  

 

Ann-Louise besvarar frågan. Omsorgsförvaltningen ska vara 

transparent och skapa förståelse.  

 

Omsorgsförvaltningens budget har påverkas av antalet vård- och 

omsorgstagare. Det finns mycket som kan förbättras, målet är att 

bygga en stadig organisation där man även är stolt över att jobba 

inom vård och omsorg. 

3. Kommunen skall enligt socialtjänstlagen erbjuda olika former av 

stöd och avlösning till anhörigvårdare. Samtal i stödgrupper ska 

finnas, där man kan få råd och stöd, träffa andra i samma situation, 

få dela med sig av egna och få tillbaka andras erfarenheter något 

som är mycket viktigt för en anhörig att veta att man är inte ensam. 

Anhörig stödgrupp i Älvkarleby kommun togs bort för ett antal år 

sedan. Äldre föreningarna menar att stödgrupp bör återinföras. Hur 

ser kommun på behovet av stödgrupper för anhöriga?  

 

Ann-Louise besvarar frågan. Anhörigstöd stängdes ned som en 

besparingsåtgärd. Älvkarleby kommun tycker att det är en viktig 

funktion och kommer att se över hur kommunen kan bygga upp och 

återinföra det igen.  
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KPR/KHR 
§ 11 
 

Information om utredning rörande öppning av ny 
avdelningar på Tallmon 
 

Förvaltningen ska ta fram en boendeförsörjningsplan som kommer att 

redovisas nästa rådsmöte 2022-09-23.  

  

______________________ 

  

 

 

KPR/KHR 
§ 12 
 

Aktuellt från kommunen 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson informerar övergripande om: 

- Krishantering: 

Senaste tiden har varit tuff för många, speciellt för personal inom vård 

och omsorg. Efter att ha hanterat en pandemi står vi nu inför ett krig i 

Europa. Kommunen har tagit emot 13 flyktingar från Ukraina. 

Migrationsverket ställde frågan om Dragongate och Älvkarleby 

Fiskecamping kunde ta emot flyktingar, men det finns inget behov av 

det i dagsläget. Kommunen kommer att se till att det finns möjlighet att 

ta emot fler flyktingar om behovet skulle uppstå. 

 

- Ekonomi: Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden har ett 

budgetunderskott, men överlag har Älvkarleby kommun ett positivt 

ekonomiskt resultat. 

 
 


