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Närvarolista  

Ledamöter  
Robert Sten, Ordförande, Omsorgsnämnden 

Kerstin Nyström Hedvall, vice Ordförande, 

Kommunfullmäktige 

Sylvia Bodin, PRO 

Sigrid Ranglén, PRO 

Barbro Berglind, PRO 

Berit Lusth, SPF 

Gerd Leino, SKPF    

 

Ersättare 

Anne-Chatrine Berg, PRO 

Kerstin Markström, SKPF 

 

Övriga deltagare  
Anette Wikblom, Förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen  

Maria Lindqvist, Chef administrativ funktion, 

Omsorgsförvaltningen 

Maria Nilsson, Verksamhetschef, Omsorgsförvaltningen 

Gloria Gruber, Nämndsekreterare, Omsorgsförvaltningen  

Katrin Svärdell, Teknisk chef, Sandviken hus 

Mona Davik, vice Ordförande, Arbetslivsnämnden 

Leif Jansson, Förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen 

Jöran Lindström, Enhetschef, Arbetslivsförvaltningen 

Hans Frestadius, Ordförande, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Minna Holmqvist, Förvaltningschef, Kunskapsförvaltningen 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Robert Sten öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådet godkänner dagordningen för dagens 

sammanträde. 

 

3. Val av justerare 

Sigrid Ranglén, PRO väljs till mötets justerare. 

 

4. Information från inbjudna nämnder 

1. Sandviken hus, Katrin Svärdell informerar om pågående projekt och 

arbeten. Hon visar och förklarar projekteringens övergripliga ansvar 

och pågående arbete.  

Berit Lusth frågar om Sandviken Hus anpassar de lägenheter som 

renoveras till de äldre.    

Katrin Svärdell svarar att det finns anpassade lägenheter och att allt 

arbete görs utifrån beslutade föreskrifter.  

2. Arbetslivsnämnden Mona Davik, Leif Jansson, Jöran Lindström 

informerar om och presenterar arbetsmarknadsprognos och 

samarbetsutsikter med omsorgsförvaltningen.   

Anne-Chatrine Berg ställer fråga om vilka möjligheter som finns för 

de som inte står till arbetsmarknadsförfogande. 

Jöran Lindström svarar att det finns då ett gott samarbete med 

skolväsendet för till exempel validering, kvalitetssäkring för att 

stärka upp kompetens och språkkunskaper. Han berättar lite om 

Språkstudion. 

3. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Hans Frestadius 

informerar om förvaltningens ekonomiska läge och kommande 

utmaningar, samt förvaltningens arbete angående folkhälsa för äldre 

och äldre med missbruk. Hans Frestadius ger även information om att 

nämnden ser över och arbetar med nya arbetssätt med förebyggande 

och preventivt arbete. 

Anne-Chatrine Berg frågar om hur kvalitetssäkringen och arbetet 

inom HVB hem ser ut.  

Hans Frestadius svarar att det finns förbättringspotential inom 

verksamheten samt att det pågår ett samarbete tillsammans med 

Regionen samt andra nämnder inom kommunen i frågan.  

Anne-Chatrine Berg frågar hur prognosen i arbetet med preventivt 

missbruk ser ut. Finns det tydlig information för individen?                                    
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Hans Frestadius svarar att information finns i hela kommunen och ett 

bra samarbete finns med till exempel kunskapsförvaltningen, 

kommunens skolor och inom Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen finns tydliga informationsvägar. 

Gerd Leino ställer en fråga om hur hemlösheten bland den äldre 

befolkningen ser ut i Sandvikens kommun.                                

Hans Frestadius svarar att det nog finns ett mörkertal då det kan 

finnas personer som inte har eget bostadskontrakt, men bedömningen 

är att situationen ang hemlösa är god i Sandvikens kommun. 

Berit Lusth lägger till att ett samarbete med föreningar, som till 

exempel finns inom det Kommunala pensionärsrådet kan vara till 

gagn för kommunen i den här fråga och gynna det förebyggande 

arbetet.            

Hans Frestadius ställer sig positivt till detta och välkomnar samarbete 

med Kommunala pensionärsrådet och kommunens föreningar. 

4. Kunskapsförvaltningen Minna Holmqvist informerar om 

förvaltningens ekonomiska läge, framtidsutsikter och utmaningar de 

kommande åren ur ett kommunalt perspektiv.  

Anne-Chatrine Berg ställer en fråga om skolresultaten påverkats av 

samhällsbilden med till exempel integrationen.                                     

Minna Holmqvist svarar att samhälls- och skolutvecklingen har 

påverkats till viss del där Sandvikens kommun har tagit ett stort 

ansvar för integration och bemött de svårigheter som medföljer på ett 

bra sätt med ansvar, mycket preventivt arbete och samarbete med 

andra samhällsaktörer för att främja elevernas hälsa och välmående.                                                                    

Berit Lusth frågar hur tidigt skolorna börjar med screening och 

eventuella åtgärder.    

Minna Holmqvist svarar att arbetet med screening och eventuella 

insatser börjas vid årskurs 1–3.       

 

5. Information från Omsorgsnämnden 

Anette Wikblom ger information om verksamheten och svarar på de frågor 

som Kommunala pensionärsrådet hade till dagens möte. Hon informerar om 

NYBY, presenterar statisk och berättar hur omsorgsförvaltningen arbetar 

med inkludering.                     

Berit Lusth ställer en fråga om hur läget ser ut med bostadskön för till 

exempel korttids- och långtidsboende, samt hut förvaltningen arbetar 

preventivt i att förhindra äldre ensamhet. Berit undrar också hur 

omsorgsförvaltningen arbetar med ovaccinerad personal.        

Anette Wikblom svarar att läget angående bostadskö är stabilt samt att mer 

specifik information kommer att skickas ut som bilaga till Kommunala 

pensionärsrådets ledamöter. Till fråga om hur förvaltningen arbetar med 

vaccinerad personal svarar Anette att arbetet bedrivs utifrån 

arbetsgivaransvaret.  
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Robert Sten ger information om boendefrågan och bostädernas funktioner 

ang särskilt boende. Han informerar om vikten av och arbetet för att 

byggnadskroppen blir säker utifrån alla föreskrifter Han tillägger också att 

Sandviken kommun arbetar aktivt med att implementera ny teknik som 

stärker säkerhetshetsarbetet (till exempel larmteknik) i dessa byggnader, för 

att sin tur vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder moderna, säkra 

arbetsplatser. 

Berit Lusth frågar om Sandvikens kommun planerar att teckna avtal med 

privata aktörer för att lösa bostadsfrågan.  

Robert Sten svarar att några sådana planer inte finns inom kommunen och att 

det inte löser grundsvårigheten i de situationer som kommunen står inför. 

Han ger information om hur den nya utredar- och utvecklarenheten inom 

omsorgsförvaltningen är utformad och dess syfte. 

Berit Lusth undrar hur det går för vårdhunden Malte.                                

Anette Wikholm svarar att det går bra. Det finns önskemål om att få med sin 

privata hundar till boendena, med det är emot föreskrifterna.  

Robert Sten informerar om att omsorgsnämnden har gett 

omsorgsförvaltningen uppdrag att se över takliftar till boendena. Han ger 

även information om att det finns en trend i att fler arbetstagare önskar 

arbeta inom hemtjänsten och det görs stora utbildningsinsatser inom 

äldreomsorgen. Han betonar att utbildning inom funktionhinderdelen 

behöver ses över i verksamheten. Information om UTK-arbetet ges, likaså 

dess innehåll i de verksamhetsnära målen. Robert Sten informerar att 

omsorgsförvaltningen kommer att se över utbildningsinsatser inom området 

funktionsrätt. Förvaltningen kommer också utreda insatser för preventivt 

arbete tillsammans med organisationer.  

Barbro Berglind frågar hur det ekonomiska läget ser ut inom 

omsorgsförvaltningen.           

Robert Svarar att det ser bra ut, samt att förvaltningen håller god 

framförhållning. 

  

6. Övrigt 

Berit Lusth frågar om det finns en mötesplan för nästa år.               

Sekreteraren svarar att förslag till aktivitetsplan för 2022 finns och ska 

godkännas av förvaltningen, för att sedan skickas ut som förslag till rådet. 

 

 

 

 


