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§ 1 Mötets öppnande 

 

 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen kompletteras med en övrig fråga om rustning av 

Solängsgården i Österfärnebo och fastställs därefter.  
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§ 3 Val av justerare 

 

Mötet väljer Barbro Berglind till justerare för dagens sammanträde. 

Justering sker via digital signering. 
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§ 4 Workshop - utvecklingsförslag för Medborgarservice  

 

Representanter från kommunstyrelseförvaltningen deltar för att redogöra för 
den pågående utredningen om framtidens Medborgarservice. Hur kan 
Medborgarservice fortsatt utvecklas och bidra med ökad service till 
medborgare och avlastning för förvaltningarna? 

En workshop genomförs för att inhämta synpunkter från rådet, för att täcka 

fler perspektiv. 
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§ 5 Information från inbjudna nämnder 

 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

- Utveckling avseende äldre med missbruksproblematik 

- Utveckling avseende äldre hemlösa och bostadslösa 

Punkten utgår med anledning av att nämnden inte är representerad. 

 

2. Kommunstyrelsen   

- Bostadsförsörjningsprogram – Kerstin Almén summerar kort de 
byggnationer som sker i till exempel Järbo och Storvik och noterar 
det faktum att det saknas bostäder i kommunen.  

Översiktsplanen ses över med anledning av önskad tillväxt.  

Helhetssyn, samverkan och dialog – tre prioriterade områden i den 
nya modellen för Styrning och ledning, som gör skillnad även 
inom detta område. 

- Boendepolitiskt program – Berith Lusth redogör för det program 
som tagits fram och som SPF önskar få en dialog utifrån. 

- Barbro Berglind ställer frågan om rådens framtid i KS från 2024. 
Kerstin konstaterar att rådens prioriteringar behöver tas tillvara 
men hon kan inte ännu säga hur detta kommer att organiseras. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden  

Conny Grönberg deltar i mötet för dialog om: 

- Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska läge per den 30 oktober 
visar på 1,7 miljoner plus. Parkbadet och Storviksbadet redovisar 
ett minus med ett troligt resultat för helår på -500 000 kr.  

Prognosen för nämnden för 2022 är 1 miljon plus. Nya 
avskrivningsregler påverkar resultatet. 

- Nyttjande av utegymmen – Det finns ingen statistik för in- och 
utpasseringar på dessa. Men, den allmänna uppfattningen på 
kultur- och fritidsförvaltningen är att de utnyttjas mer och mer. 

- Aktiviteter och inriktning för äldre – I nämndplanen för 2023 finns 
en skrivning om att öka äldreperspektivet i utbudet. Samverkan 
sker med omsorgsnämnden i denna fråga. 

Conny beskriver även hur föreningsbidrag även kommer äldre till 
gagn via olika föreningar. 
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Conny nämner även Göranssonska stiftelsernas satsningar som ett 
förmånligt komplement i Sandvikens kommun. 

- Valhalla – kultur- och fritidsnämnden har ingen ambition att göra 
några större förändringar avseende Valhalla, inriktningen är att det 
ska vara en form av seniorernas hus.  

De föreningar som huserar i huset samt SKPF har fått lämna 
synpunkter. SKPF har meddelat att de inte ser några fördelar med 
att samla all föreningsverksamhet för seniorer i ett hus.  

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå framtid för 
Valhalla. Ärenden lyfts för beslut i nämnden den 14 december i år. 
Berith Lusth framför en oro och en risk med att det inte finns 
medlemmar i föreningarna som har intresse/möjlighet att göra det 
arbete som idag görs av några få personer, och vem tar då över 
driften? Conny beskriver att kommunen inte har vare sig ekonomi 
eller personal för att ta ett större ansvar i föreningar.  

- Anne-Cathrine Berg påtalar att Tallhallen i Österfärnebo saknar 
skylt på fasaden. 

 

4. Omsorgsnämnden  

Pernilla Nymo och Maria Lindkvist beskriver hur omsorgsförvaltningen 
avser att arbeta med;  

- Fast omsorgskontakt – som kommer att ersätta arbetssättet med 
kontaktansvariga som finns idag, och  

- utveckling av personalsituationen i hemtjänsten, och i övriga 
förvaltningen, vad som påverkar och vilka områden som särskilt 
behöver belysas och utvecklas för att klara den framtida 
personalförsörjningen. 
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§ 6 Aktivitetsplan 2023 

 
Mötet beslutar att fastslå föreslagen aktivitetsplan för 2023, med justering på 
tiderna för årets första möte. 
Aktivitetsplan för 2023 biläggs detta protokoll. 
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§ 7 Övrigt 

 
- Rustning av Solängsgården – Rustningen startar med att Röda 

längan byggs om till lokal åt Hemtjänsten. Bygglovet för detta är 
klart och projektering pågår. Planering för själva Solängsgården tar 
sedan vid, i nära dialog mellan Tekniska enheten och 
Omsorgsförvaltningen. Det är oklart om den planerade 
evakueringen av hyresgäster på Solängsgården sker under 2023 
eller 2024. 
 

- Till nästa möte - Hemtjänstindex, resultat och analys av detta. 
 

- Barbro Berglind tackar för sin tid som ledamot i KPR och den 
goda samverkan som skett med Robert Sten som ordförande och 
för förvaltningens bidrag. 

 

- Ordförande tackar Barbro Berglind för hennes insatser i och för 

rådet samt tackar alla närvarande och avslutar mötet med en 

önskan om en god jul. 
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Aktivitetsplan KPR 2023           
 

För samtliga sammanträden: 

- Inbjuden nämnd informerar om aktuella ärenden för dialog i rådet.  
- Har inbjuden nämnd ingen information som berör rådet meddelas detta 

rådets sekreterare.   
 

Möte 1    

AU Tisdag 14/2 Kl: 13.15 – 14.00           SAMMANTRÄDE Måndag 6/3 Kl: 13.15 

Preliminär agenda: 

Kl: 13:15-13:30 – Kommunstyrelsen 

Kl: 13.30-13:45 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd 

Kl: 13:45-14:00 – Kunskapsnämnden 

FIKA 

Kl: 14.15-14:30 – Kultur- och fritidsnämnden 

Kl: 14:30-14:45 – Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Kl: 14:45-15:00 – Arbetslivsnämnden 

Kl: 15:00            – Omsorgsnämnden 

Förslag på upplägg för nämnder vid möte 1.  

- Om utmaningar som finns för 2023  
- Om eventuella förändringar/reduceringar/utökningar med intresse  

för rådet som finns med i dialogen inför Nämndplan 2024  
- Eventuell annan information  

 
Möte 2 
AU Tisdag 2/5 Kl: 13.15 – 14.00           SAMMANTRÄDE Måndag 22/5 Kl: 13.15 
Preliminär agenda: 
Kl: 13:15-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd  

 
Möte 3 
AU Måndag 7/8 Kl: 13.15-14.00           SAMMANTRÄDE Måndag 4/10 Kl: 13.15 
Preliminär agenda: 
Kl: 13:15-13:30 – Arbetslivsnämnden  
Kl: 13.30-13:45 – Kommunstyrelsen  
Kl: 13:45-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd 

 
Möte 4 
AU Måndag 30/10 Kl: 13.15-14.00      SAMMANTRÄDE Måndag 20/11 Kl: 13.15 
Preliminär agenda: 
Kl: 13:15-13:30 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Kl: 13:30-13:45 – Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 1 Mötets öppnande 


 


 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 


 


Dagordningen kompletteras med en övrig fråga om rustning av 


Solängsgården i Österfärnebo och fastställs därefter.  
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§ 3 Val av justerare 


 


Mötet väljer Barbro Berglind till justerare för dagens sammanträde. 


Justering sker via digital signering. 
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§ 4 Workshop - utvecklingsförslag för Medborgarservice  


 


Representanter från kommunstyrelseförvaltningen deltar för att redogöra för 
den pågående utredningen om framtidens Medborgarservice. Hur kan 
Medborgarservice fortsatt utvecklas och bidra med ökad service till 
medborgare och avlastning för förvaltningarna? 


En workshop genomförs för att inhämta synpunkter från rådet, för att täcka 


fler perspektiv. 
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§ 5 Information från inbjudna nämnder 


 


1. Individ- och familjeomsorgsnämnden  


- Utveckling avseende äldre med missbruksproblematik 


- Utveckling avseende äldre hemlösa och bostadslösa 


Punkten utgår med anledning av att nämnden inte är representerad. 


 


2. Kommunstyrelsen   


- Bostadsförsörjningsprogram – Kerstin Almén summerar kort de 
byggnationer som sker i till exempel Järbo och Storvik och noterar 
det faktum att det saknas bostäder i kommunen.  


Översiktsplanen ses över med anledning av önskad tillväxt.  


Helhetssyn, samverkan och dialog – tre prioriterade områden i den 
nya modellen för Styrning och ledning, som gör skillnad även 
inom detta område. 


- Boendepolitiskt program – Berith Lusth redogör för det program 
som tagits fram och som SPF önskar få en dialog utifrån. 


- Barbro Berglind ställer frågan om rådens framtid i KS från 2024. 
Kerstin konstaterar att rådens prioriteringar behöver tas tillvara 
men hon kan inte ännu säga hur detta kommer att organiseras. 


 


3. Kultur- och fritidsnämnden  


Conny Grönberg deltar i mötet för dialog om: 


- Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska läge per den 30 oktober 
visar på 1,7 miljoner plus. Parkbadet och Storviksbadet redovisar 
ett minus med ett troligt resultat för helår på -500 000 kr.  


Prognosen för nämnden för 2022 är 1 miljon plus. Nya 
avskrivningsregler påverkar resultatet. 


- Nyttjande av utegymmen – Det finns ingen statistik för in- och 
utpasseringar på dessa. Men, den allmänna uppfattningen på 
kultur- och fritidsförvaltningen är att de utnyttjas mer och mer. 


- Aktiviteter och inriktning för äldre – I nämndplanen för 2023 finns 
en skrivning om att öka äldreperspektivet i utbudet. Samverkan 
sker med omsorgsnämnden i denna fråga. 


Conny beskriver även hur föreningsbidrag även kommer äldre till 
gagn via olika föreningar. 
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Conny nämner även Göranssonska stiftelsernas satsningar som ett 
förmånligt komplement i Sandvikens kommun. 


- Valhalla – kultur- och fritidsnämnden har ingen ambition att göra 
några större förändringar avseende Valhalla, inriktningen är att det 
ska vara en form av seniorernas hus.  


De föreningar som huserar i huset samt SKPF har fått lämna 
synpunkter. SKPF har meddelat att de inte ser några fördelar med 
att samla all föreningsverksamhet för seniorer i ett hus.  


Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå framtid för 
Valhalla. Ärenden lyfts för beslut i nämnden den 14 december i år. 
Berith Lusth framför en oro och en risk med att det inte finns 
medlemmar i föreningarna som har intresse/möjlighet att göra det 
arbete som idag görs av några få personer, och vem tar då över 
driften? Conny beskriver att kommunen inte har vare sig ekonomi 
eller personal för att ta ett större ansvar i föreningar.  


- Anne-Cathrine Berg påtalar att Tallhallen i Österfärnebo saknar 
skylt på fasaden. 


 


4. Omsorgsnämnden  


Pernilla Nymo och Maria Lindkvist beskriver hur omsorgsförvaltningen 
avser att arbeta med;  


- Fast omsorgskontakt – som kommer att ersätta arbetssättet med 
kontaktansvariga som finns idag, och  


- utveckling av personalsituationen i hemtjänsten, och i övriga 
förvaltningen, vad som påverkar och vilka områden som särskilt 
behöver belysas och utvecklas för att klara den framtida 
personalförsörjningen. 
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§ 6 Aktivitetsplan 2023 


 
Mötet beslutar att fastslå föreslagen aktivitetsplan för 2023, med justering på 
tiderna för årets första möte. 
Aktivitetsplan för 2023 biläggs detta protokoll. 
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§ 7 Övrigt 


 
- Rustning av Solängsgården – Rustningen startar med att Röda 


längan byggs om till lokal åt Hemtjänsten. Bygglovet för detta är 
klart och projektering pågår. Planering för själva Solängsgården tar 
sedan vid, i nära dialog mellan Tekniska enheten och 
Omsorgsförvaltningen. Det är oklart om den planerade 
evakueringen av hyresgäster på Solängsgården sker under 2023 
eller 2024. 
 


- Till nästa möte - Hemtjänstindex, resultat och analys av detta. 
 


- Barbro Berglind tackar för sin tid som ledamot i KPR och den 
goda samverkan som skett med Robert Sten som ordförande och 
för förvaltningens bidrag. 


 


- Ordförande tackar Barbro Berglind för hennes insatser i och för 


rådet samt tackar alla närvarande och avslutar mötet med en 


önskan om en god jul. 
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Aktivitetsplan KPR 2023           
 


För samtliga sammanträden: 


- Inbjuden nämnd informerar om aktuella ärenden för dialog i rådet.  
- Har inbjuden nämnd ingen information som berör rådet meddelas detta 


rådets sekreterare.   
 


Möte 1    


AU Tisdag 14/2 Kl: 13.15 – 14.00           SAMMANTRÄDE Måndag 6/3 Kl: 13.15 


Preliminär agenda: 


Kl: 13:15-13:30 – Kommunstyrelsen 


Kl: 13.30-13:45 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd 


Kl: 13:45-14:00 – Kunskapsnämnden 


FIKA 


Kl: 14.15-14:30 – Kultur- och fritidsnämnden 


Kl: 14:30-14:45 – Individ- och familjeomsorgsnämnden  


Kl: 14:45-15:00 – Arbetslivsnämnden 


Kl: 15:00            – Omsorgsnämnden 


Förslag på upplägg för nämnder vid möte 1.  


- Om utmaningar som finns för 2023  
- Om eventuella förändringar/reduceringar/utökningar med intresse  


för rådet som finns med i dialogen inför Nämndplan 2024  
- Eventuell annan information  


 
Möte 2 
AU Tisdag 2/5 Kl: 13.15 – 14.00           SAMMANTRÄDE Måndag 22/5 Kl: 13.15 
Preliminär agenda: 
Kl: 13:15-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd  


 
Möte 3 
AU Måndag 7/8 Kl: 13.15-14.00           SAMMANTRÄDE Måndag 4/10 Kl: 13.15 
Preliminär agenda: 
Kl: 13:15-13:30 – Arbetslivsnämnden  
Kl: 13.30-13:45 – Kommunstyrelsen  
Kl: 13:45-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd 


 
Möte 4 
AU Måndag 30/10 Kl: 13.15-14.00      SAMMANTRÄDE Måndag 20/11 Kl: 13.15 
Preliminär agenda: 
Kl: 13:15-13:30 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Kl: 13:30-13:45 – Kultur- och fritidsnämnden 
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