
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Äldrenämnden 2023-03-09 1 
Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, kl. 13:15 – 16.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 Beslutande Ingvor Regnemer (S) ordförande  
 Örjan Andersson (S)  
 Birgitta Westman (S)  
 Christer Hansson (V)  
 Alicia Stenfors (M)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Lennart Ahlström (S), Aliki Karlsson (S), Barbara Kabacinski 

Hallström (L), Hanna Staffansson (V), Marina Dahlström (M), sekreterare Ida 
Grund, förvaltningschef Jari Heikkinen, områdeschef (särskilt boende) Monica 
Selin, verksamhetschef (HSL) Mona Danielsson, övriga se § 22 

Närvarorätt Äldrenämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
    Utses att justera Christer Hansson (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 mars 2023 klockan 10.00 
 Underskrifter  Paragrafer 21 - 26 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christer Hansson (V) 
  
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Äldrenämnden   §§ 21 - 26 
  
Sammanträdesdatum 2023-03-09 
  
Anslaget uppsättes 2023-03-14 

 
 

Anslaget nedtages 
 

 
2023-04-05 

                      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Ida Grund  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
ÄN § 21 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschef  
Dnr 45/23 
 

- Monica Lehtonen, Paolo Sandbom, Evelina Nettelbladt, Annette 
Söderberg, Maria Örtevall informerar Hallstahammars kommuns 
hemtjänst (stöd i eget boende) och förebyggande verksamheter.   
 

- Enhetschef Moa Rydström presenterar nya förslag på ”Anhörigvänliga 
riktlinjer”.   

 
- Förvaltningschef Jari Heikkinen informerar om uppdraget att undersöka 

frågan om att införa fria arbetsskor inom vården.  
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ÄN § 22 
 
Föredragning/besvarande av frågor 
 
§ 21 – Områdeschef (stöd i eget boende) Monica Lehtonen, enhetschefer 
(hemtjänsten) Annette Söderberg, Maria Örtevall och Evelina Nettelbladt, 
enhetschef (förebyggande) Paolo Sandbom, enhetschef (LSS) Moa Rydström, 
förvaltningschef Jari Heikkinen 
 
 
 
  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Äldrenämnden 2023-03-09 
 

4  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
ÄN § 23  
 
Reglemente för äldrenämnden    Dnr 84/23 
 
Nu gällande reglemente för äldrenämnden beslutades av kommunfullmäktige 
den 15 december 2022 § 182. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut den 15 december 2022 § 232 om ordningen 
av inkallande av ersättare där det framgår att personliga ersättare inte längre 
utses varför nämnden reglemente behöver justeras under § 9. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2023 § 7. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 december 2022 § 182 anta nytt 
reglemente för äldrenämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
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ÄN § 24 
 
Arbetsformer för äldrenämndens samverkansgrupper             Dnr 85/23 
 
Internkontrollen av äldrenämndens verksamheter ska bland annat ske genom 
samverkansgrupper. För ledamöter och ersättare inom nämnden ingår i uppdraget 
att delta i de lokala samverkansgrupperna.  
 
Ett förslag med arbetsformer för samverkansgrupperna inom äldrenämnden har 
tagits fram. I förslaget framgår att halvvägs in i mandatperioden görs en ny 
gruppindelning och ett nytt ansvarsområde tilldelas grupperna. Möjlighet finns 
att byta grupp med varandra om önskemål finns. För uppdraget utgår ersättning 
gällande ordinarie sammanträdesersättning för förtroendeuppdrag enligt gällande 
arvodesbestämmelser.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2023 § 8. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att anta arbetsformer för äldrenämndens samverkansgrupper enligt en till ärendet 
hörande bilaga, samt  
 
att en kortare redovisning från samverkansgrupperna ska tas med som en åter-
kommande punkt på nämndens föredragningslista. 
 
 
 
 
________________ 
Exp till: Samtliga deltagare i samverkansgrupper 
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ÄN § 25  
 
Val till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2023–2026   Dnr 26/23 
 
Kommunala pensionärsrådet; KPR, är ett referensorgan för samråd, överlägg-
ningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riks-
organisationer och kommunen i frågor som rör äldre. Pensionärsrådet ska verka 
för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller 
äldre. 
 
Kommunala pensionärsrådet KPR ska bestå av en ledamot från vardera 
äldrenämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Det innebär att fyra ledamöter skall utses varav en ledamot skall 
utses av oppositionen. Oppositionens ledamot utses av kommunstyrelsen. 
Ordförande i rådet skall tillika vara ordförande i äldrenämnden. Samtidigt ska 
inga ersättare utses för de politiskt valda. De politiska representanterna väljs på 
fyra år och mandatperioden sammanfaller med den kommunalpolitiska. 
 
Rådet skall bestå av representanter från pensionärsorganisationerna med en 
ledamot och en ersättare vardera från, Hallstahammar pensionärsförening (PRO), 
Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) 
Seniorerna klubb 65, Finska PRO, Svenska KommunalPensionärernas Förbund 
(SKPF), avd 81 Hallstahammar/Surahammar och SPF Herrevad.  
 
Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunal-
lagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 
 
Rådet bestämmer själva sina arbetsformer för mandatperioden. Kostnader för 
rådet täcks inom äldrenämndens budgetram. 
 
Äldrenämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2023–2026 utse: 
 
Ledamot tillika ordförande                                        
Ingvor Regnemer (S)                                                   
 
 
 
_______ 
Exp till:  Valda 
               Kommunala pensionärsrådet 
               Löneenheten 
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ÄN § 26  
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
  

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-09 
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-09 
- arbetsutskottet protokoll daterad 2023-02-23 
- synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-09 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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