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1. Rådets reglemente  

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2022, § 139, att 

Pensionärsrådet och Anhörigrådet slås samman till Pensionärs- och 

anhörigråd. Socialnämnden beslutade den 11 januari 2023, § 6, att 

anta upprättat reglemente för Pensionärs- och anhörigrådet. 

2. Val till rådets arbetsutskott 

Till arbetsutskott utses Rahaf Ramdo, Margareta Jurstrand, SPF 

Seniorerna Aktiv, Göran Stolpe, PRO, Anne-Marie Törnkvist, SKPF 

och ytterligare en deltagare från frivilligorganisationerna. Arboga 

anhörig/vårdarförening och Röda Korset samråder och meddelar 

sekreteraren i god tid innan nästa sammanträde vem de utser till 

deltagare i rådets arbetsutskott.  

3. Val av vice ordförande 

Till vice ordförande i pensionärs- och anhörigrådet utses Margareta 

Jurstrand, SPF Seniorerna Aktiv. 

4. Rådets handlingsplan för 2023 

Handlingsplan för 2023: 

• Fortlöpande information om socialförvaltningens 
verksamheter som rör äldre och anhörigvårdare. 

• Verka för att utveckla befintlig samhällsservice för äldre och 
stöd för kommunens anhörigvårdare. 

• Föra dialog med kommunen när det gäller planerade 
förändringar som har, eller kan få betydelse för äldre och 
anhörigvårdare i kommunen.  

• Erfarenhetsutbyte mellan föreningarna i rådet. 

Kommunala pensionärs- och anhörigrådet godkänner 

handlingsplanen för 2023. 

5. Information från socialförvaltningen 

Lediga platser/kö till särskilt boende 

Det finns i dagsläget 6 lediga lägenheter på Strandgården. 11 

personer står i kö till demensboende och 2 personer står i kö till 

somatiskt boende varav en är erbjuden plats på Strandgården. 
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Förändring av riktlinjen gällande anhörigstöd 

Socialnämnden beslutade den 8 februari 2023, § 26, att revidera 

riktlinjen för stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en 

närstående. Riktlinjen revideras med att möjligheten till 

taktilmassage till anhöriga upphör, detta med anledning att 

kompetensen inte finns längre i förvaltningen. 

Under 2022 var det en anhörig som tog del av tjänsten gällande 

taktilmassage. 

Digital fixare 

Medborgare som är 65 år och äldre har möjlighet att kontakta 

kommunens digitala fixare. 

Den digitala fixaren hjälper till vid problem med TV, surfplatta, 

mobiltelefon eller digitalt hjälpmedel. Som medborgare finns 

möjlighet att få hembesök av digitala fixaren om sammanlagt 2 

timmar. 

Tjänsten finns tillgänglig en dag i veckan och bokas via 

telefonsamtal. 

IVO´s granskning av den kommunala hälso- och sjukvården 

Under hösten 2022 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

tillsyn av medicinsk vård och behandling i Sveriges kommuner. 

IVO konstaterar följande brister i Arboga: 

• den personal som gör medicinska bedömningar har inte 

tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte 

det svenska språket i tillräcklig omfattning.  

• dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det 

saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar 

en god vård.  

• läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.  

• personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte 

tillgång till information om hur vården ska genomföras och 

brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- 

och sjukvårdsjournalen  

Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder. 
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Nära vård – Länsgemensamt pensionärsråd 

Region Västmanland har bildat ett länsgemensamt pensionärsråd 

där tanken är att ha ett samlat forum för pensionärsråden för samma 

information och dialog kring Nära vård.  Forumet kan fungera som 

referensgrupp i olika frågor och även ge erfarenhetsutbyte och tips 

mellan kommunerna. Det är inte bestämt hur ofta eller i vilken 

omfattning utan startade med ett förutsättningslöst möte i november 

för att se om det fyller en funktion.  

Margareta Jurstrand, SPF Seniorerna aktiv, är utsedd som deltagare i 

detta råd för Arboga kommun. 

6. Information från nämnder 

Fritid- och kulturnämnden 

Fritid- och kulturförvaltningen stöttar föreningslivet och kan vara 

behjälpliga med till exempel kontakter, stöd vid ansökningar av 

bidrag med mera. 

Karl-Ove Johansson, PRO, skickar med en önskan om tydlig 

information vart man ska vända sig om det är problem med till 

exempel tekniken i Medborgarhuset. 

Margareta Jurstrand, SPF Seniorerna aktiv, skickar med en önskan 

om att få till en boulebana inomhus. 

7. Information från föreningar 

Arboga anhörig/vårdarförening 

Föreningen har haft årsmöte. De har 3 inplanerade utflykter under 

året. De har medlemsmöten och filmvisningar. 

Arboga Vision Seniorer 

En liten förening som träffas en gång i månaden, då de har någon 

studiecirkel eller bara träffas för gemenskap. 

PRO 

Föreningen har full verksamhet med bland annat studiecirklar, 

inomhusboule med mera. De har nyligen flyttat expeditionen till 

Nygatan 55. 
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Röda Korset 

Bedriver i första hand second hand butiken Kupan.  De bjuder på 

kaffe och underhållning på kommunens särskilda boenden 1 gång i 

månaden. 

SKPF 

Månadsmöten med underhållning lockar många deltagare. De har 

inplanerade resor, flera grupper vattengymnastik och 

tisdagspromenader. Föreningen planerar att starta upp boule när 

våren kommer och det går att spela på utomhusbanan. 

SPF Seniorerna Aktiv  

Föreningen har cirka 800 medlemmar, har ett programutbud på olika 

friskvårdsaktiviteter, arrangerar resor och driver flera studiecirklar. 

8. Sammanträdestider 2023 

Sammanträdestider 2023 för kommunala pensionärs- och 

anhörigrådet klockan 09.00-11.00 dess arbetsutskott klockan 09.00-

10.00 följande dagar: 

• 10 maj – AU 

• 24 maj 

• 6 september – AU 

• 20 september 

• 8 november – AU 

• 22 november 

9. Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 24 maj, 2022, klockan 09.00. 

Förslag till punkter 

• Oasen – kommer den aktiviteten tillbaka? 

 

Arboga den 8 mars 2022 

 

Rahaf Ramdo  Inger Smedbrant 

Ordförande   Sekreterare 


