
  

 

Pensionärsrådet 

Minnesanteckningar 
Pensionärsrådet 24 mars  
Närvarande 

Ledamöter  

Göran Ivarsson, v ordf, SPF   

Ersättare 

Åsa-Britt Edoff, SPF 

Jan-Erik Carlsson, SPF 

Maj-Britt Staaf, SKPF 

Barbro Skogberg, SKPF 

Ing-Britt Pettersson, SKPF 

Alf Andersson, PRO 

Lennart Brodin, PRO 

Hans Karlbom, PRO 

Birgitta Källberg, RPG 

Ritva Mäntykänttä, SFP 

 

Anders Gustafsson, PRO 

Lena Johansson, SKPF 

Britt Lennholm, SKPF 

Christina Simonsen, SKPF 

Outi Airaksinen, SFP 

Siv Hörnlund Melin, RPG 

    

  

  

  

Representanter kommunstyrelsen Övriga 

Marie-Louise Karlsson (S), ordförande 

Marian Loley (KD) 

Iréne Olander, sekreterare 

Representanter vård- och omsorgsnämnden 

Ewa Callhammar (L) 

Birgitta  Carlheim-Gyllensköld (M) 

Linda Bentholm, Anhörigstöd 

Maria Eseling demenssjuksköterska  

  

  

  

 



 

Tid och plats: 24 mars kl. 09:00-12:00, Pensionärernas hus 

Mötets öppnande 
Ordförande Marie-Louise Karlsson inledde mötet med att hälsa alla 
välkomna och speciellt välkommen till vår besökare Maria Eseling 
demenssjuksköterska och Linda Bentholm (ersätter Monika Eriksson när 
hon är frånvarande) från Anhörigstöd. 
 
Godkännande av dagordning 
Göran Ivarsson föreslog en ny punkt på dagordningen, Nästa möte – 
Trygghetsboende. Punkten lades till på dagordningen och därmed 
godkändes denna. 
 
Godkännande minnesanteckningar  
Mötet beslutade godkänna föregående minnesanteckningar. 
 
Besök – Demenssjuksköterska 
Maria Eseling gav en presentation av sig själv och hennes arbete som 
demenssjuksköterska. Hon har sitt kontor på Anhörigcentralen och 
arbetar med personal och anhöriga till demenssjuka. Maria deltar också i 
träffar som Anhörigcentralen anordnar. Hon samarbetar med 
vårdcentralerna i Katrineholm med minnesutredningar. Det är viktigt att få 
kontakt så tidigt som möjligt när det gäller demens. Barn och grannar till 
de som drabbas av sjukdomen tar kontakt med Maria. Till de som drabbas 
erbjuder kommunen hemtjänst och dagverksamheten på Norrgläntan. En 
fråga som togs upp var de som kommer från andra länder och har flera 
språk. Maria svarade att det är ett problem eftersom de glömmer språk 
som de lärt sig och går tillbaka till sitt modersmål. En del slutar till och 
med att prata. Kroppsspråk och höjd röst är det som man får 
kommunicera med. Maria lämnade sitt visitkort för kontakt ifall man vill 
fråga om något eller vill att hon ska komma ut till pensionärsföreningarna 
för att informera. 

   
Information från Anhörigstöd 
Linda Bentholm inledde med en presentation av sig själv. När det gäller 
Anhörigcentralen så har programmet för våren delats ut på ett tidigare 
möte och de arbetar med dessa aktiviteter. Linda deltar i en grupp som 
just nu arbetar med nationell anhörigstrategi. 
 
Aktuella Ärenden och remissärende 
Inga remisser har inkommit och punkten lämnades. 
 
Aktuella frågor från pensionärsföreningarna 
Alf Andersson informerade att PRO ska hålla en utbildning på Åsa 
folkhögskola den 5 april för nya ledamöter i KPR. Andra 
pensionärsföreningar har eller ska också hålla utbildningar för nya 
ledamöter. 
Jan-Erik Carlsson vidarebefordrade en fråga från de fyra 
distriktsordförandena i regionens pensionärsråd. Frågan var ifall det kan 
vara intressant med en gemensam utbildning för organisationerna i 
Katrineholm. Dels för att lära känna varandra bättre och framtida 
samarbeten och arbetsformer. Ledamöterna fick lite betänketid men ville 
fundera ytterligare på detta förslag.  



 

 
Information från Regionens pensionärsråd 
Alf Andersson man gick igenom hur många som var listade på varje 
vårdcentral. 
Jan-Erik Carlsson informerade att rådet handlade bl a om digitalisering, 
och 1177. Till nästa råd som är den 3 maj, har man tagit fram en 
beredningsgrupp som ska arbeta med Nära vård. Det kommer även att 
vara med en forskare som ska berätta om självmord bland äldre. 
 
Information från kommunstyrelsen 
Marie-Louise Karlsson informerade att nästa kommunstyrelsemöte är den 
29 mars. På dagordningen står bl a  återremiss av detaljplan för 
Stortorget, Dufvestrand och Backavallen. Familjecentral och svar på 
motion om att göra Gatstubergsväggen till en klättervägg. 

 
Information från vård- och omsorgsnämnden 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld berättade att det inte finns någon covid 
smitta på våra äldreboenden och ej heller inom hemtjänsten. När det 
gäller kö till våra boenden den 2 mars, ser det ut enligt följande: 
Vårdboende – 6 personer  i kö, 2 erbjudna platser, 1 har tackat nej. 
Demensboende – 9 personer i kö, 2 erbjudna platser, 1 har tackat nej 
Serviceboende – 8 personer i kö, 5 erbjudna platser, 3 har tackat nej. 
Semesterplaneringen pågår. Behov av hyressjuksköterskor samt vikarier 
till undersköterskor. Schemautbildning ger för cheferna eftersom det 
kommer att bli skärpta regler från och med 1 oktober 2023 gällande 11 
timmars dygnsvila. Undersköterskor och sjuksköterskor kan få sin status 
uppgraderad till legitimerad undersköterska/sjuksköterska. Det är en 
kostnad på 800 kr som man får stå för själv. 
FOU leder ett projekt som heter ”Barnets bästa”. Det har en koppling till 
barnkonventionen och handlar om mobbning och diskriminering. 
 
Rapporter från kransorterna 
Julita – Hans Karlbom informerade om ”potthålen” på väg 56. Han har varit 
i kontakt med Trafikverket och de har svarat att det är svårt att laga nu när 
det är tjäle i marken men att de kontinuerligt försöker att bättra på vägen. 
Vägen skall vara klar till julen 2024. Han berättade även att 
utomhusgymmet och en lekpark håller på att restaureras i Äsköping.  
Valla – Anders Gustafsson berättade att det är en PUB-kväll 24 mars, där 
serveras öl/vin och räkor. Den 30 mars kommer man att servera våfflor 
och fira våffeldagen. 
Bie – Göran Ivarsson berättade att Boule intresset är rätt stort. Varje vecka 
träffas ca 25 personer för att spela. 
 
Nästa möte 
Göran Ivarsson har varit i kontakt med Thomas Dansk VD på Mälarsjö 
fastigheter. Det är det företaget som kommer att bygga det nya 
trygghetsboendet som kommer att byggas på gamla BP mackens mark. 
Thomas kommer gärna till pensionärsrådsmötet den 28 april för att 
informera om detta boende som ska byggas. Göran tyckte då att 
boendegruppen behöver komma igång innan detta möte den 28 april. 
Mötet tyckte att det var en bra idé att bjuda in Thomas Dansk samt att 
välja Majlis Larsson, Alf Andersson, Göran Ivarsson samt Pyret Backman 
som deltagare i denna grupp. 
 
Nya frågor 
Maj-Britt Staaf föreslog att vi lägger mötet den 16 juni på Dufvegården och 
avslutar med lunch eftersom det är sista mötet före semester. 



 

Anledningen är att Dufvegården inte var klar när rådet var på besök där 
tidigare samt att det kunde vara trevligt att få prata med personalen om 
hur de tycker det är att arbeta i detta nya boendet. 
Marie-Louise tyckte det var en bra idé och ska ta kontakt med 
kommunstyrelsens ordförande, Johan Söderberg, för att anhålla om 
pengar till denna lunch. Marie-Louise gav Birgitta Carlheim-Gyllensköld i 
uppdrag att undersöka om vi kan få komma på besök den 16 juni. 

 
Avslutning 
Marie-Louise tackade för visat intresse och informerade om att nästa 
möte är den 28 april.  
 
//Iréne Olander 
 
 


	Minnesanteckningar Pensionärsrådet 24 mars
	Närvarande
	Mötets öppnande



