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Närvarolista 

Ledamöter 

Robert Sten, Ordförande, Omsorgsnämnden 
Ann-Sofie Åsberg, SPF 
Berit Lusth, SPF 
Gerd Leino, SKPF 
Barbro Berglind, PRO 
Sigrid Ranglèn, PRO 
Sylvia Bodin, PRO 

Ersättare 

Alvar Olsson, SPF 

Övriga deltagare 

Madelene Lind, Nämndsekreterare Omsorgsnämnden 
Martina Svensson, Enhetschef Verksamhetsstöd VGS 
Lars Haglund, Ordförande Kunskapsnämnden 
Conny Grönberg, Ordförande Kultur och fritidsnämnden 
Hans Frestadius, Ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Leif Jansson, Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen 
Anette Wikblom, Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen  
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§ 1 Mötets öppnande 

 

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

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag med ändring av att Kerstin 
Almén och Pär Jerfström från Kommunstyrelsen ej deltar och Robert Sten 
får uppdraget att informera om Kommunstyrelsens punkter.  
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§ 3 Val av justerare 

Mötet väljer Barbro Berglind, PRO till justerare för dagens sammanträde. 
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 

 

1. Kommunstyrelsen, Robert Sten informerar om: 
-Ramjusteringar 2022 
-Nytt reglemente 
-Bostadsförsörjningsplan för SÄBO och trygghetsboende 
 
Sylvia Bodin eftersöker fler boenden i Årsunda, Vallgården är för 
litet. 
Alvar Olsson anser att det saknas bostäder som lägenheter för ett 
enklare och tryggare boende. 
Ann-Sofie Åsberg informerar om att i Järbo byggs det 14st 65+ 
lägenheter. 
 

2. VGS, Martina Svensson informerar om: 
-Bostadsanpassning, antalet ansökningar har minskat under åren 
2015-2019. Sveriges befolkning växer och de äldre blir fler. De äldre 
bor kvar hemma längre och boenden anpassas från start vid 
nybyggnation. 
-Färdtjänst, Inga nya lagändringar och det är enklare handläggning. 
Man ser lägre resande under pandemin i Sandviken och ensamresor 
infördes. 
 

3. Kunskapsnämnden, Lars Haglund informerar om: 
-Ekonomi 
-Nämndens utmaningar och mål: 
Arbetsmiljö ska kännetecknas av trygghet och studiero. 
Utveckling av förutsättningarna för barns lärande och förbättring av 
elevers kunskapsresultat.   
Inkluderande lärmiljöer som skapar förutsättningar för barn och 
elever att utvecklas och nå målen.  
Minskad segregation och ökad inkludering för att skapa 
sammanhållning och framtidstro. 
-Vård och omsorgsprogram: 
3-årigt gymnasialt yrkesprogram med 24 platser per årskurs, som 
innefattar APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) inom områden 
hemtjänst/boende, LSS/demens, Sjukhus/psykiatrisk verksamhet. 
2-årig yrkesintroduktion- vårdbiträde med 10 platser per år. 
 
Barbro Berglind ställer frågan om att locka fler till programmet och 
höja status för att få fler sökande. 
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Lars Haglund svarar att se till att ha bra möjligheter för resurser, 
lokaler och lärare. 
Sylvia Bodin ställer frågan hur det ser ut med ansökningar 
/intagningar om det är många killar. 
Lars Haglund svarar att det är ca 80% kvinnor och 20% män. 
Berit Lusth ställer frågan om hur handledarna är utbildade på dom 
arbetsplatsbelagda praktikplatserna. 
Lars Haglund har inkommit med svar att: Vi försöker se till att 
handledarna utbildas, Vård och omsorgscollege har en 
handledarutbildning som kan erbjudas och Skolverket har en 
webbaserad utbildning. 
 

4. Kultur- och fritidsnämnden, Conny Grönberg informerar om: 
-Ekonomi, parkbadet gått med minusresultat detta pga pandemin och 
översvämning. 
-Föreningsstöd 
-Utökad bidrag, återstartspengar 
-Stadsparken, arbetar med detaljplan och förslag till vad som kan 
göras ex utegym. 
-Ny bollhall ska byggas i Storvik med start till vår/sommar 2022. 
-Jernvallen, 2 nya hallar ska byggas. 
-Storviksbadet öppnar efter renovering 2022-06-25. 
-Fokus på folkhälsa. 
 
Barbro Berglind berömmer utegymmet i Trebo och önskar att utegym 
ska finnas i stadsparken. 
Alvar Olsson informerar att utegym finns i Österfärnebo som är 
sponsrat av Ica och är väldigt uppskattat. 
 

5. Individ- och familjeomsorgen, Hans Frestadius informerar om:          
-Ekonomi 
-Utmaningar och mål: 
Många går på försörjningsstöd och fler ska in i egenförsörjning. 
Barn och ungdomar har det tufft, barnfattigdom och psykisk ohälsa. 
Skolan ska fungera och få fler tillbaka till skolan. 
Behov av Samverkan med andra förvaltningar finns. 
Missbruk förändras sett över tid, eskalerar vid ensamhet.  
Ensamheten har ökat under pandemin 
Samsjuklighetsutredning kommer att läggas fram 2023 
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Sylvia Bodin ställer frågan om missbruk har ökat bland kvinnor. 
Hans Frestadius svarar att dom inte ser någon ökning bland kvinnor. 
Berit Lusth ställer frågan om gängkriminalitet i Sandviken. 
Hans Frestadius svarar att man har bra grepp om vilka grupperingar 
som finns och polisen förhindrar rekryteringar. 
 

6. Arbetslivsnämnden, Leif Jansson informerar om: 
- Ekonomi 
- Arbetsmarknadens prognos: 
Långtidsarbetslösheten, särskilt bland kvinnor riskerar att öka. 
Ungdomsarbetslösheten minskar. 
Kommunen satsar på ” Från bidrag till egen försörjning” ett 
utvecklingsarbete mellan Arbetsliv, Ifo och Högbo Bruk. 
 

7. Omsorgsnämnden, Robert Sten och Anette Wikblom informerar om: 
- Ekonomi 
- Etiska riktlinjer, Omsorgsnämnden föreslås att besluta om etiska 
riktlinjer för bemötande av omsorgstagare eller närstående med 
förolämpande, hotfull, diskriminerande beteende. Då personal utsätts 
för detta. 
- Förenklad handläggning, Omsorgsnämnden föreslås att besluta om 
införande av förenklad biståndsbedömning avseende matdistribution 
och trygghetslarm för omsorgstagare som fyllt 80 år.  
Berit Lusth har synpunkt på att handläggning av trygghetslarm ska 
göras av utbildad personal. 
Berit Lusth har synpunkt på att en uppsökande verksamhet ska 
finnas. 
Robert Sten svarar att han tar med sig synpunkten till 
Omsorgsnämnden. 
- Utredar- och Utvecklingsenhet är en ny enhet på 
Omsorgsförvaltningen med 5st medarbetare. 
- Boendekö, Sandviken kommun ligger bra i statistiken jämfört med 
andra kommuner i Sverige. 
- Nyby, Ett digitalt system för att involvera samhället med 
omsorgstagare som möjliggör hjälp med vardagstjänster och 
förhindra ofrivillig ensamhet. Konceptet är utvecklat i Norge och 
samtal och planering har påbörjats. 
- Nytt boende avseende demens planeras till 2025. 
- Ny förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen blir Susanne 
Clifford som börjar 2022-06-01 då nuvarande förvaltningschef 
Anette Wikblom går i pension, Anette tackar för tiden och samarbetet 
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§ 5 Övrigt 

Barbro Berglind, PRO ställer frågan om tidpunkten för KPR sammanträden 
för 2022 kan ändras och läggas på eftermiddagar. 
Robert Sten svarar att frågan undersöks. 
 
 
Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. 
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§ 1 Mötets öppnande 


 


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


Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag med ändring av att Kerstin 
Almén och Pär Jerfström från Kommunstyrelsen ej deltar och Robert Sten 
får uppdraget att informera om Kommunstyrelsens punkter.  
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§ 3 Val av justerare 


Mötet väljer Barbro Berglind, PRO till justerare för dagens sammanträde. 
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 


 


1. Kommunstyrelsen, Robert Sten informerar om: 
-Ramjusteringar 2022 
-Nytt reglemente 
-Bostadsförsörjningsplan för SÄBO och trygghetsboende 
 
Sylvia Bodin eftersöker fler boenden i Årsunda, Vallgården är för 
litet. 
Alvar Olsson anser att det saknas bostäder som lägenheter för ett 
enklare och tryggare boende. 
Ann-Sofie Åsberg informerar om att i Järbo byggs det 14st 65+ 
lägenheter. 
 


2. VGS, Martina Svensson informerar om: 
-Bostadsanpassning, antalet ansökningar har minskat under åren 
2015-2019. Sveriges befolkning växer och de äldre blir fler. De äldre 
bor kvar hemma längre och boenden anpassas från start vid 
nybyggnation. 
-Färdtjänst, Inga nya lagändringar och det är enklare handläggning. 
Man ser lägre resande under pandemin i Sandviken och ensamresor 
infördes. 
 


3. Kunskapsnämnden, Lars Haglund informerar om: 
-Ekonomi 
-Nämndens utmaningar och mål: 
Arbetsmiljö ska kännetecknas av trygghet och studiero. 
Utveckling av förutsättningarna för barns lärande och förbättring av 
elevers kunskapsresultat.   
Inkluderande lärmiljöer som skapar förutsättningar för barn och 
elever att utvecklas och nå målen.  
Minskad segregation och ökad inkludering för att skapa 
sammanhållning och framtidstro. 
-Vård och omsorgsprogram: 
3-årigt gymnasialt yrkesprogram med 24 platser per årskurs, som 
innefattar APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) inom områden 
hemtjänst/boende, LSS/demens, Sjukhus/psykiatrisk verksamhet. 
2-årig yrkesintroduktion- vårdbiträde med 10 platser per år. 
 
Barbro Berglind ställer frågan om att locka fler till programmet och 
höja status för att få fler sökande. 
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Lars Haglund svarar att se till att ha bra möjligheter för resurser, 
lokaler och lärare. 
Sylvia Bodin ställer frågan hur det ser ut med ansökningar 
/intagningar om det är många killar. 
Lars Haglund svarar att det är ca 80% kvinnor och 20% män. 
Berit Lusth ställer frågan om hur handledarna är utbildade på dom 
arbetsplatsbelagda praktikplatserna. 
Lars Haglund har inkommit med svar att: Vi försöker se till att 
handledarna utbildas, Vård och omsorgscollege har en 
handledarutbildning som kan erbjudas och Skolverket har en 
webbaserad utbildning. 
 


4. Kultur- och fritidsnämnden, Conny Grönberg informerar om: 
-Ekonomi, parkbadet gått med minusresultat detta pga pandemin och 
översvämning. 
-Föreningsstöd 
-Utökad bidrag, återstartspengar 
-Stadsparken, arbetar med detaljplan och förslag till vad som kan 
göras ex utegym. 
-Ny bollhall ska byggas i Storvik med start till vår/sommar 2022. 
-Jernvallen, 2 nya hallar ska byggas. 
-Storviksbadet öppnar efter renovering 2022-06-25. 
-Fokus på folkhälsa. 
 
Barbro Berglind berömmer utegymmet i Trebo och önskar att utegym 
ska finnas i stadsparken. 
Alvar Olsson informerar att utegym finns i Österfärnebo som är 
sponsrat av Ica och är väldigt uppskattat. 
 


5. Individ- och familjeomsorgen, Hans Frestadius informerar om:          
-Ekonomi 
-Utmaningar och mål: 
Många går på försörjningsstöd och fler ska in i egenförsörjning. 
Barn och ungdomar har det tufft, barnfattigdom och psykisk ohälsa. 
Skolan ska fungera och få fler tillbaka till skolan. 
Behov av Samverkan med andra förvaltningar finns. 
Missbruk förändras sett över tid, eskalerar vid ensamhet.  
Ensamheten har ökat under pandemin 
Samsjuklighetsutredning kommer att läggas fram 2023 
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Sylvia Bodin ställer frågan om missbruk har ökat bland kvinnor. 
Hans Frestadius svarar att dom inte ser någon ökning bland kvinnor. 
Berit Lusth ställer frågan om gängkriminalitet i Sandviken. 
Hans Frestadius svarar att man har bra grepp om vilka grupperingar 
som finns och polisen förhindrar rekryteringar. 
 


6. Arbetslivsnämnden, Leif Jansson informerar om: 
- Ekonomi 
- Arbetsmarknadens prognos: 
Långtidsarbetslösheten, särskilt bland kvinnor riskerar att öka. 
Ungdomsarbetslösheten minskar. 
Kommunen satsar på ” Från bidrag till egen försörjning” ett 
utvecklingsarbete mellan Arbetsliv, Ifo och Högbo Bruk. 
 


7. Omsorgsnämnden, Robert Sten och Anette Wikblom informerar om: 
- Ekonomi 
- Etiska riktlinjer, Omsorgsnämnden föreslås att besluta om etiska 
riktlinjer för bemötande av omsorgstagare eller närstående med 
förolämpande, hotfull, diskriminerande beteende. Då personal utsätts 
för detta. 
- Förenklad handläggning, Omsorgsnämnden föreslås att besluta om 
införande av förenklad biståndsbedömning avseende matdistribution 
och trygghetslarm för omsorgstagare som fyllt 80 år.  
Berit Lusth har synpunkt på att handläggning av trygghetslarm ska 
göras av utbildad personal. 
Berit Lusth har synpunkt på att en uppsökande verksamhet ska 
finnas. 
Robert Sten svarar att han tar med sig synpunkten till 
Omsorgsnämnden. 
- Utredar- och Utvecklingsenhet är en ny enhet på 
Omsorgsförvaltningen med 5st medarbetare. 
- Boendekö, Sandviken kommun ligger bra i statistiken jämfört med 
andra kommuner i Sverige. 
- Nyby, Ett digitalt system för att involvera samhället med 
omsorgstagare som möjliggör hjälp med vardagstjänster och 
förhindra ofrivillig ensamhet. Konceptet är utvecklat i Norge och 
samtal och planering har påbörjats. 
- Nytt boende avseende demens planeras till 2025. 
- Ny förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen blir Susanne 
Clifford som börjar 2022-06-01 då nuvarande förvaltningschef 
Anette Wikblom går i pension, Anette tackar för tiden och samarbetet 
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§ 5 Övrigt 


Barbro Berglind, PRO ställer frågan om tidpunkten för KPR sammanträden 
för 2022 kan ändras och läggas på eftermiddagar. 
Robert Sten svarar att frågan undersöks. 
 
 
Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. 


 


  





