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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 – 11:55 
Ajournering 09:45 – 10:15  

Beslutande Sture Olsson (M), ordförande 
Agnetha Sterner, PRO 
Leif Brandt, PRO, tjänstgörande ersättare 
Kerstin Belfrage, SKPF 
Barbro Westergren, SKPF 
Ulla-Britt Hellman, SPF 
Karl-Gustav Ahl, SPF 
Adam Johansson (M) 
Marie Post (S) 
Sam Jubrant (KD) 

 

Ersättare 
 

Märtha Liljegren, SKPF 
Ulla Lisa Karlberg, SKPF 
Ingvor Bergman (S) 
 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Carin Karlsson, nämndsekreterare 
Pia Frisk Ragnar, HSL-samordnare, § 25 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, § 26 
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, § 27 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 27 
 

Justerare Kerstin Belfrage, SKPF 

Underskrifter 
Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 
 

Sekreterare Carin Karlsson Paragrafer §§ 23 – 32  

Ordförande Sture Olsson 

Justerare  Kerstin Belfrage 

 
ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-12-08 

Justeringsdatum 2022-12-15 

Anslaget är uppsatt 2022-12-16 – 2023-01-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Carin Karlsson 
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 23 Dnr 29226 

Val av justerare ................................................................................ 3 
§ 24 Dnr 29227 

Föregående protokoll ...................................................................... 4 
§ 25 Dnr 31281 

Verksamhetsinformation - Medicinrobot ........................................ 5 
§ 26 Dnr 30015 

Återkoppling på fråga om ekonomi ................................................ 6 
§ 27 Dnr 29232 

Dialog om föreningsbidrag .............................................................. 7 
§ 28 Dnr 29228 

Information från socialnämnden ..................................................... 8 
§ 29 Dnr 33439 

Information om politisk organisation för mandatperioden 2023 - 
2026 ................................................................................................... 9 

§ 30 Dnr 31896 
Sammanträden 2023 ...................................................................... 10 

§ 31 Dnr 29231 
Kösituationen ................................................................................. 11 

§ 32 Dnr 29229 
Övriga frågor .................................................................................. 12 
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 29226 

Val av justerare 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Kerstin Belfrage, SKPF, väljs till protokolljusterare. Tid för justering är 

torsdagen den 15 december. Justeringen sker digitalt.  
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 29227 

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, kommunala pensionärsrådet, 2022-10-27 
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 31281 

Verksamhetsinformation - Medicinrobot 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
HSL-samordnare Pia Frisk Ragnar informerar Rådet om hur en medicinrobot 
ser ut, fungerar och kan möjliggöra en självständig vardag.  
Idag finns 20 stycken robotar i kommunen, varav 19 stycken på plats ute hos 
brukare.  
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 30015 

Återkoppling på fråga om ekonomi 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Biträdande ekonomichef Christoffer Eriksson presenterar återkoppling i 
frågorna och Rådet ges möjlighet att ställa följdfrågor.  
Presentationen läggs som bilaga till protokollet.  

Bakgrund 
Vid rådets sammanträde den 9 juni 2022, § 14, ställer pensionärsorganisation 
frågor om ekonomi. 
1. Hur stor % andel av den kommunala budgeten går/gick till 

Äldreomsorgen 2022, 2012, 2002?  
2. Hur stor andel i % av befolkningen i Falköpings kommun är/var 65+ 

2022, 2012, 2002?  
3. Hur många anställda finns/fanns det i äldreomsorgen 2022, 2012, 2002? 

Beslutsunderlag 
Kommunala pensionärsrådet, KPR § 14/2022 
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 27 Dnr 29232 

Dialog om föreningsbidrag 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Verksamhetsutvecklare Stefan Andersson och kulturstrateg Karin 
Hermansson från kultur- och fritidsförvaltningen informerar Rådet om 
bidrag och stöd som man kan söka hos kultur- och fritidsförvaltningen.  
En utredning pågår kring frågan om stöd och bidrag till civilsamhället. 
Frågan kommer att lyftas på kommunens utskott för social hållbarhet och 
kommunstyrelsen inom kort.  
Tips på vart man enkelt kan hitta kulturutbud www.falkoping.se/evenemang 
Kommunala pensionärsrådet frågar om kostnaden för att fika på 
motionscentralen Mösseberg. Frågan kommer att lyftas i kultur- och 
fritidsförvaltningen framöver. Att hyra kommunens lokaler är förenat med en 
kostnad. 
Angående gamla församlingshemmet på Botvidsgatan så har en dialog 
mellan socialförvaltningen och kultur- fritidsförvaltningen kring eventuell 
uthyrning inletts.  

Bakgrund 
Rådet har framfört önskemål om att ha en dialog med representanter från 
kultur- och fritidsförvaltningen kring föreningsbidrag.  
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 28 Dnr 29228 

Information från socialnämnden 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Ordförande Sture Olsson informerar om de ärenden som behandlats i 
socialnämnden sedan Rådets senaste sammanträde. 

• SAS/verksamhetsutvecklare Karin Stigner informerar om arbetet med 
socialt innehåll på äldreboenden.  

• Förändring av verksamhet och platsantal på HVB-hemmet Odengatan, 
tidigare VBO. Platserna som avsåg härbärge/akutplatser avvecklades från 
30 november 2022. 

• Ekonomiuppföljning.  

• Byte av verksamhetschef för LOV-företaget TKMT. Verksamheten 
upphör senast 3 januari 2023.  

• Ändring av socialnämndens reglemente på grund av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

• Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 3.  

• Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott år 2023.  

• Man tittar på möjlighet till samverkansavtal mellan 5 kommuner i 
Skaraborg kopplat till arbetet med våld i nära relationer med fokus på 
kvinnor som har barn.  
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 33439 

Information om politisk organisation för 
mandatperioden 2023 - 2026 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson informerar om kommande 
förändringar inom den politiska organisationen.  

Tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023, beslutades i 
kommunfullmäktige den 27 juni 2022, KF § 79/2022.  
I samma paragraf beslutade man att ett utskott för stöd och service 
(KUSS) ska inrättas under kommunstyrelsen.  
Rådet för funktionshinderfrågor flyttas till kommunstyrelsens ansvar från 
och med 1 januari 2023. 
Under våren 2023 ska kommunala pensionärsrådet organisatoriskt 
förflyttas till kommunstyrelsen. Man arbetar med att ta fram en 
preliminär tidsplan för detta.  
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 31896 

Sammanträden 2023 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Kommunala pensionärsrådet kommer att sammankallas till sammanträde 

den 16 februari 2023, klockan 09:00.  

Sammanfattning 
Enligt reglementet så ska respektive pensionärsorganisation och nämnderna 
meddela sina val av representanter till sekreteraren senast den 31 januari året 
efter ordinarie valår.  
I och med att man planerar för en organisatorisk flytt av kommunala 
pensionärsrådet så kommer inte en sammanträdesplan för hela 2023 att 
fastställas vid dagens sammanträde.  
Valda representanter kommer att kallas till sammanträde den 16 februari, 
klockan 09:00. 
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 31 Dnr 29231 

Kösituationen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Den 7 december 2022 ser det ut som följande: 

• Det är 5 personer i kö till äldreboende, varav två varit erbjudna 
platser och tackat nej.  

• Det är 9 personer i kö till demensboende, varav en varit erbjuden plats 
och tackat nej. 

Man har arbetat av alla ansökningar som kom in under sommaren/tidig höst 
och är helt i fas. 
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Kommunala Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12 (12) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer  

 
Digitalt justerat 

 Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 29229 

Övriga frågor  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
• Ordförande Sture Olsson informerar om att hemtjänsten i Falköping 

placerade sig på plats 23 av totalt 290 kommuner i Hemtjänstindex 2022. 
Indexet är ett initiativ från SPF Seniorerna med stöd av Allmänna 
Arvsfonden. 

• Pensionärsorganisationerna frågar om ”Fast omsorgskontakt” – hur 
arbetar kommunen med detta? 

• Pensionärsorganisationerna påtalar att arbetsgruppen som skapades för 
samverkan mellan föreningar och aktivitetssamordnarna bara haft ett 
möte och att det senaste blev inställt med kort varsel.  
Det finns olika syn på aktivitetssamordnarnas uppdrag, men att arbeta 
med ensamhet bland äldre är ett uppdrag som är beslutat av 
kommunfullmäktige.  

• Det framförs önskemål på att bjuda in socialchefen för att informera om 
arbetet med ”Nära vård” på ett sammanträde framöver.  
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Kommunala Pensionärsrådet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (12) 


Sammanträdesdatum 
2022-12-08 


 
 


  
 


 
 


Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 – 11:55 
Ajournering 09:45 – 10:15  


Beslutande Sture Olsson (M), ordförande 
Agnetha Sterner, PRO 
Leif Brandt, PRO, tjänstgörande ersättare 
Kerstin Belfrage, SKPF 
Barbro Westergren, SKPF 
Ulla-Britt Hellman, SPF 
Karl-Gustav Ahl, SPF 
Adam Johansson (M) 
Marie Post (S) 
Sam Jubrant (KD) 


 


Ersättare 
 


Märtha Liljegren, SKPF 
Ulla Lisa Karlberg, SKPF 
Ingvor Bergman (S) 
 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Carin Karlsson, nämndsekreterare 
Pia Frisk Ragnar, HSL-samordnare, § 25 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, § 26 
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, § 27 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 27 
 


Justerare Kerstin Belfrage, SKPF 


Underskrifter 
Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 
 


Sekreterare Carin Karlsson Paragrafer §§ 23 – 32  


Ordförande Sture Olsson 


Justerare  Kerstin Belfrage 


 
ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  


Organ Kommunala Pensionärsrådet 


Sammanträdesdatum 2022-12-08 


Justeringsdatum 2022-12-15 


Anslaget är uppsatt 2022-12-16 – 2023-01-07 


Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Carin Karlsson 
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Sammanträdesdatum 
2022-12-08 


 
 


  
 


 
Justerarnas signaturer  


 
Digitalt justerat 


 Protokollsutdraget bestyrks 


 


Ärendelista 
§ 23 Dnr 29226 


Val av justerare ................................................................................ 3 
§ 24 Dnr 29227 


Föregående protokoll ...................................................................... 4 
§ 25 Dnr 31281 


Verksamhetsinformation - Medicinrobot ........................................ 5 
§ 26 Dnr 30015 


Återkoppling på fråga om ekonomi ................................................ 6 
§ 27 Dnr 29232 


Dialog om föreningsbidrag .............................................................. 7 
§ 28 Dnr 29228 


Information från socialnämnden ..................................................... 8 
§ 29 Dnr 33439 


Information om politisk organisation för mandatperioden 2023 - 
2026 ................................................................................................... 9 


§ 30 Dnr 31896 
Sammanträden 2023 ...................................................................... 10 


§ 31 Dnr 29231 
Kösituationen ................................................................................. 11 


§ 32 Dnr 29229 
Övriga frågor .................................................................................. 12 


 







 


Kommunala Pensionärsrådet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (12) 


Sammanträdesdatum 
2022-12-08 


 
 


  
 


 
Justerarnas signaturer  


 
Digitalt justerat 


 Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 23 Dnr 29226 


Val av justerare 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Kerstin Belfrage, SKPF, väljs till protokolljusterare. Tid för justering är 


torsdagen den 15 december. Justeringen sker digitalt.  
 
  
 
            







 


Kommunala Pensionärsrådet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (12) 


Sammanträdesdatum 
2022-12-08 


 
 


  
 


 
Justerarnas signaturer  


 
Digitalt justerat 


 Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 24 Dnr 29227 


Föregående protokoll 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 


Beslutsunderlag 
Protokoll, kommunala pensionärsrådet, 2022-10-27 
  
            







 


Kommunala Pensionärsrådet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5 (12) 


Sammanträdesdatum 
2022-12-08 


 
 


  
 


 
Justerarnas signaturer  


 
Digitalt justerat 


 Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 25 Dnr 31281 


Verksamhetsinformation - Medicinrobot 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning 
HSL-samordnare Pia Frisk Ragnar informerar Rådet om hur en medicinrobot 
ser ut, fungerar och kan möjliggöra en självständig vardag.  
Idag finns 20 stycken robotar i kommunen, varav 19 stycken på plats ute hos 
brukare.  
 
  
 
            







 


Kommunala Pensionärsrådet 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6 (12) 


Sammanträdesdatum 
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§ 26 Dnr 30015 


Återkoppling på fråga om ekonomi 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning 
Biträdande ekonomichef Christoffer Eriksson presenterar återkoppling i 
frågorna och Rådet ges möjlighet att ställa följdfrågor.  
Presentationen läggs som bilaga till protokollet.  


Bakgrund 
Vid rådets sammanträde den 9 juni 2022, § 14, ställer pensionärsorganisation 
frågor om ekonomi. 
1. Hur stor % andel av den kommunala budgeten går/gick till 


Äldreomsorgen 2022, 2012, 2002?  
2. Hur stor andel i % av befolkningen i Falköpings kommun är/var 65+ 


2022, 2012, 2002?  
3. Hur många anställda finns/fanns det i äldreomsorgen 2022, 2012, 2002? 


Beslutsunderlag 
Kommunala pensionärsrådet, KPR § 14/2022 
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§ 27 Dnr 29232 


Dialog om föreningsbidrag 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning 
Verksamhetsutvecklare Stefan Andersson och kulturstrateg Karin 
Hermansson från kultur- och fritidsförvaltningen informerar Rådet om 
bidrag och stöd som man kan söka hos kultur- och fritidsförvaltningen.  
En utredning pågår kring frågan om stöd och bidrag till civilsamhället. 
Frågan kommer att lyftas på kommunens utskott för social hållbarhet och 
kommunstyrelsen inom kort.  
Tips på vart man enkelt kan hitta kulturutbud www.falkoping.se/evenemang 
Kommunala pensionärsrådet frågar om kostnaden för att fika på 
motionscentralen Mösseberg. Frågan kommer att lyftas i kultur- och 
fritidsförvaltningen framöver. Att hyra kommunens lokaler är förenat med en 
kostnad. 
Angående gamla församlingshemmet på Botvidsgatan så har en dialog 
mellan socialförvaltningen och kultur- fritidsförvaltningen kring eventuell 
uthyrning inletts.  


Bakgrund 
Rådet har framfört önskemål om att ha en dialog med representanter från 
kultur- och fritidsförvaltningen kring föreningsbidrag.  
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§ 28 Dnr 29228 


Information från socialnämnden 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning 
Ordförande Sture Olsson informerar om de ärenden som behandlats i 
socialnämnden sedan Rådets senaste sammanträde. 


• SAS/verksamhetsutvecklare Karin Stigner informerar om arbetet med 
socialt innehåll på äldreboenden.  


• Förändring av verksamhet och platsantal på HVB-hemmet Odengatan, 
tidigare VBO. Platserna som avsåg härbärge/akutplatser avvecklades från 
30 november 2022. 


• Ekonomiuppföljning.  


• Byte av verksamhetschef för LOV-företaget TKMT. Verksamheten 
upphör senast 3 januari 2023.  


• Ändring av socialnämndens reglemente på grund av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. 


• Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 3.  


• Sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott år 2023.  


• Man tittar på möjlighet till samverkansavtal mellan 5 kommuner i 
Skaraborg kopplat till arbetet med våld i nära relationer med fokus på 
kvinnor som har barn.  
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§ 29 Dnr 33439 


Information om politisk organisation för 
mandatperioden 2023 - 2026 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson informerar om kommande 
förändringar inom den politiska organisationen.  


Tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023, beslutades i 
kommunfullmäktige den 27 juni 2022, KF § 79/2022.  
I samma paragraf beslutade man att ett utskott för stöd och service 
(KUSS) ska inrättas under kommunstyrelsen.  
Rådet för funktionshinderfrågor flyttas till kommunstyrelsens ansvar från 
och med 1 januari 2023. 
Under våren 2023 ska kommunala pensionärsrådet organisatoriskt 
förflyttas till kommunstyrelsen. Man arbetar med att ta fram en 
preliminär tidsplan för detta.  
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§ 30 Dnr 31896 


Sammanträden 2023 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Kommunala pensionärsrådet kommer att sammankallas till sammanträde 


den 16 februari 2023, klockan 09:00.  


Sammanfattning 
Enligt reglementet så ska respektive pensionärsorganisation och nämnderna 
meddela sina val av representanter till sekreteraren senast den 31 januari året 
efter ordinarie valår.  
I och med att man planerar för en organisatorisk flytt av kommunala 
pensionärsrådet så kommer inte en sammanträdesplan för hela 2023 att 
fastställas vid dagens sammanträde.  
Valda representanter kommer att kallas till sammanträde den 16 februari, 
klockan 09:00. 
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§ 31 Dnr 29231 


Kösituationen 


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning 
Den 7 december 2022 ser det ut som följande: 


• Det är 5 personer i kö till äldreboende, varav två varit erbjudna 
platser och tackat nej.  


• Det är 9 personer i kö till demensboende, varav en varit erbjuden plats 
och tackat nej. 


Man har arbetat av alla ansökningar som kom in under sommaren/tidig höst 
och är helt i fas. 
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§ 32 Dnr 29229 


Övriga frågor  


Kommunala Pensionärsrådets beslut 
1 Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning 
• Ordförande Sture Olsson informerar om att hemtjänsten i Falköping 


placerade sig på plats 23 av totalt 290 kommuner i Hemtjänstindex 2022. 
Indexet är ett initiativ från SPF Seniorerna med stöd av Allmänna 
Arvsfonden. 


• Pensionärsorganisationerna frågar om ”Fast omsorgskontakt” – hur 
arbetar kommunen med detta? 


• Pensionärsorganisationerna påtalar att arbetsgruppen som skapades för 
samverkan mellan föreningar och aktivitetssamordnarna bara haft ett 
möte och att det senaste blev inställt med kort varsel.  
Det finns olika syn på aktivitetssamordnarnas uppdrag, men att arbeta 
med ensamhet bland äldre är ett uppdrag som är beslutat av 
kommunfullmäktige.  


• Det framförs önskemål på att bjuda in socialchefen för att informera om 
arbetet med ”Nära vård” på ett sammanträde framöver.  
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