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Tid och plats: 17 februari kl. 09:00-12:00, Pensionärernas hus 

Mötets öppnande 
Ordförande Marie-Louise Karlsson inledde mötet med att hälsa nya och 
gamla ledamöter välkomna och en presentationsrunda genomfördes. 
Marie-Louise informerade även om rådets arbete. 
 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes i befintligt skick. 
 
Godkännande minnesanteckningar  
Mötet beslutade godkänna föregående minnesanteckningar. 
 
Val av vice ordförande 
Mötet beslutade enhälligt att välja Göran Ivarsson till vice ordförande för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Information från Anhörigstöd 
Monica Eriksson från Anhörigstöd informerade om deras verksamhet 
eftersom många av ledamöterna var nya. 
Maria Eseling ny demenssköterska. Förslag att bjuda in henne till 
nästkommande möte. Monica delade ut vårens program för 
Anhörigcentralen, Anhörigträffar samt en träff för de som är anhöriga till 
någon som har Parkinsons sjukdom. 
 
Aktuella Ärenden och remissärende 
Göran Ivarsson läste upp synpunkterna från Pensionärsrådet om 
detaljplanen för Backavallen. Plan- och byggnadskontoret har svarat att 
man följer Boverkets regelverk.  
Kommunen arbetar med Framtidsplanen 2050 och då ingår även 
kransorterna. 
 
Aktuella frågor från pensionärsföreningarna 
Margaretha Dahlin, SPF, berättade att man arbetar med säker@digitalt och 
har bjudit in till deras Café på torsdagarna. Man tar hjälp av varandra för 
att lära sig om de problem/osäkerhet som kan uppstå när man ska göra 
saker mer digitalt. Den 24 februari kommer någon representant från 
”1177” för att svara på frågor om deras tillgänglighet m.m. 
Jan-Erik Carlsson, SPF, informerade att den 23 februari kommer det att 
vara en utbildning i Malmköping som handlar om ”Hemtjänstindex”. Den 
27 april kommer Läkemedelscentrum att ha ett seminarium på Safiren. 
Ämnet är De äldres psykiska ohälsa. 
Göran Ivarsson, SPF, informerade att den 26 februari kommer det att bli 
en konsert i Pensionärernas Hus. Det är en pianist från Ukraina som 
kommer att underhålla. Entré 50 kronor som oavkortat kommer att gå till 
Ukraina.  
Åsa-Britt Edoff, SPF, undrade hur informationen från Pensionärsrådet går 
ut till organisationerna. Marie-Louise svarade att det är ledamöterna på 
rådet som ska föra ut informationen. 
Jan-Erik Carlsson, SPF, hade en synpunkt om att det är svårt att hitta 
information om Pensionärsrådet på kommunens hemsida. 
Marie-Louise svarade att från och med denna mandatperiod kommer 
minnesanteckningarna att läggas ut på hemsidan. De har tidigare inte 
funnits där. 



 

Lennart Brodin, PRO, undrade vad som händer med Malmgården i 
Sköldinge. Marie-Louise svarade att KFAB har undersökt intresset av att 
göra det till ett Trygghetsboende men intresset har varit svalt. Flens 
kommun har kontaktat KFAB om att få hyra Malmgården. Inga beslut har 
tagits. 
Alf Andersson, PRO, undrade om kostnaden för elen ej ingår på våra 
äldreboenden. Marie-Louise svarade att den ingick. 

 
Information från Regionens pensionärsråd 
Jan-Erik Carlsson informerade att det inte varit något sammanträde än 
utan det första mötet för i år kommer att vara den 22 februari. Jan-Erik 
informerade om olika teman som kommer att tas upp på Regionens 
pensionärsråd.  
 
Information från kommunstyrelsen 
Marie-Louise berättade att det var andra kommunstyrelsen för 2023. Det 
man diskuterade mest var nedläggningen av Strångsjö skola. Beslut ska 
tas på kommunfullmäktige. 

 
Information från vård- och omsorgsnämnden 
Inga representanter från vård- och omsorgsnämnden deltog på vårt 
sammanträde idag. Marie-Louise sitter inte med i nämnden längre men 
kunde ändå informera att sedan det senaste sammanträdet för 
Pensionärsrådet i december, har köerna minskat och det sker flyttningar 
av de boende på grund av renoveringar. När allt är klart med alla flyttar så 
finns det 96 fler platser. 
Ing-Britt Pettersson, SKPF, tog upp frågan om inte någon från 
pensionärsrådet borde vara med i vård-och omsorgsnämndens 
byggkommitté. Marie-Louise lovade att ta upp det med ordförande för 
nämnden. 
 
Rapporter från kransorterna 
Julita – Hans Karlbom, PRO, informerade att distriktssköterske 
mottagningen är öppen igen. Han skulle vilja att mottagningen utökar sitt 
arbetsområde med vaccinationer och diabeteskontroller. En fråga som bör 
tas upp med vårdcentralen Linden. 
PRO Julita har skrivit brev till vägverket angående potthålen på väg 56. De 
har åter igen med att fylla igen dessa hål. 
Valla - Anders Gustafsson, PRO. Man har startat aktiviteten ”gåfotboll” som 
har blivit populärt. Man har ingått ett samarbete med Forssjö 
fiskeförening. På hösten tillagar man kolbullar och man genomför 
tipspromenader. Samarbete mellan Julita och Sköldinge om att få till en 
bussresa i maj. Man går ut med intresselistor om byggande av seniorvillor, 
tomter är föreslagna. Det kommer att vara ett stort projekt under året 
tillsammans med bygderådet. 
 
Nya frågor 
Flytt av mötesdag – beslutades att flytta mötet den 11 augusti till den 25 
augusti. Mötesdagar för 2023 fastställs till den 17 maj, 24 mars, 28 april, 26 
maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober samt 1 december. 
Reglemente – Marie-Louise informerade om pensionärsrådets reglemente 
som Kommunstyrelsen beslutat byta namn till Uppdragsbeskrivning. 
Anledningen är att det ska vara ett enhetligt namn i kommunens diarie för 
alla råd.  
Margaretha Dahlin, SPF – Arvid Molin, ung omsorg, vill gärna komma på 
ett möte för att informera om verksamheten.  



 

Göran Ivarsson, SPF – en grupp (en från varje organisation) har arbetat 
med att ta fram vad rådet vill arbeta med under året.  
Olika teman är föreslagna: 
Trygghetsboenden, Studieresa till trygghetsboenden i någon annan 
kommun, Banker – bedrägerier, kontanter, Krisberedskap, 
Hemtjänstindex, Säkerhet, Trafik – t ex snöröjning, Polisen 
Mauritz Thofvesson, PRO – tar åter igen upp att det behövs några från 
rådet som hjälper till med kaffebryggning, upp/nertagning av bord och 
stolar på mötet. 

 
Avslutning 
Marie-Louise tackade för visat intresse och påminde om att nästa möte är 
den 24 mars.  
 
//Iréne Olander 
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