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Inger Gustavsson, SPF 

 

 
 

 

Övriga deltagare Ewa Arvidsson, ordförande  
Berith Sletten, verksamhetschef, IFO  

Birgitta Hellsten (KD) 

Linda Hjalmarsson Fjeldstad, sekreterare 
 

  

 
 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 32-39 
Linda Hjalmarsson Fjeldstad  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson  

Justerande 

 

 

 

 

Inger Gustavsson  

 
Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunala pensionärsrådet   

  

Sammanträdesdatum 2022-03-31 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Linda Hjalmarsson Fjeldstad 
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§ 32 

Mötets öppnande 

Ordförande Ewa Arvidsson (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

__________________________________________________________________ 

 

§ 33 

Val av justerare 

Inger Gustavsson, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

________________________________________________________ 

 

§ 34 

Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokolls gås igenom av ordförande Ewa Arvidsson (S). 

Föregående protokolls läggs till handlingarna efter genomgången. 

__________________________________________________________________ 

 

§ 35 

Information från kommunen;  

 

Ordförande Ewa Arvidsson informerar om följande: 

 

Personer fyllda 65 år eller äldre kan åka kostnadsfritt på stadsbussen, medan 

Västtrafik har en egen resepolicy, vid frågor kontakta kommunens växel på telefon 

0532-170 00 för mer information om detta.  

Gruppen ”Trygg Åmål” 

Gruppen ”Trygg Åmål, har utformat en informationsbroschyr som är baserad på 

polisens material ”Försök inte lura mig”, med teman som ”försök inte lura mig i 

hemmet”, ”försök inte lura mig på stan”, och ”försök inte lura mig på internet”. 

Materialet har tagits fram av polisen för att skydda äldre och personer med 

funktionsnedsättning från att drabbas av brottslighet. På polisens hemsida finns det 

länkar till tre korta filmer med samma namn på Youtube. ”Trygg Åmål:s 

informationsbroschyr kommer att skickas ut till alla hushåll i Åmål.  

Samverket :  

Välfärdstekniken är öppen varje onsdag kl.10-12 på Åmålsgården. Vid behov av 

annan tid, boka tid på telefon 0709755310.  
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Bosamverkan för boende i området Järngatan, Malmgatan, Sofiagatan har öppet 

varje måndag kl. 10:30-12:00 i DHR-lokalen Malmgatan 11.  

Digitalverkstad för seniorer startar torsdagen den 24 mars, och kommer vara öppet 

varannan torsdag, vid stort intresse kommer det vara öppet varje vecka.  

Åmålsgårdens aktiviteter är ännu stängt för allmänheten pga. pandemin. Det är bara 

öppet för boende och anhöriga. Än så länge kan inte allmänheten delta i aktiviteterna 

på särskilt boende. Verksamheten följer pandemin rekommendationerna i dagsläget. 

En öppen gårdsloppis planeras på Åmålsgården i maj månad, för mer information se 

PD eller sociala medier.  

Pensionärsorganisationerna, andra föreningar och organisationer i Åmåls Kommun 

är inbjudna att delta i Samverkans referensgruppsmöten. Det gäller både i centrala 

Åmål och på landsbygden. 

Till våren kommer en samtalsgrupp starta för seniorer med existentiella 

samtalsfrågor. Utbildning för samtalsledare pågår just nu och inom kort kommer det 

starta samtalsgrupp för allmänheten i Åmål när utbildningen är klar. Mer 

information se PD eller sociala medier under våren.  

Vänerlyckan, nytt äldreboende 

Ordförande Ewa Arvidsson presenterar bildspelet för Vänerlyckan, nytt äldreboende 

i Åmål. Ärendet har behandlats i Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden och 

Kommunfullmäktige. Att det planeras för ett nytt äldreboende beror på att det finns 

fler äldre i kommunen, fler dementa, trots att kvarboendet hemma ökar finns det 

behov av ett nytt äldreboende. Det är även en möjlighet att utveckla demens 

vårdskompetensen i kommunen. Vänerlyckan ska vara ett boende, inte en institution, 

boendet ska utgå från individens behov.  

Ekbacken är ineffektivt, dyrt och har en undermålig arbetsmiljö. Målet med det nya 

äldreboendet är fler tryggare och värdigare boenden med utemiljö, mer hållbar 

arbetsmiljö, effektivare arbetsflöden och en kostnadseffektiv lösning som ger 

expansionsmöjligheter, och tillför utveckling av Åmåls stad.  

Tidplan för äldreboendet: 

• Inriktningsbeslut beslutades av kommunfullmäktige 2021 

• Ärendet ska behandlas i Kommunstyrelsen och Välfärds-och 

arbetsmarknadsnämnden under 2022 
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• Under 2022 sker uppsägning av nuvarande avtal och påbörjande av 

detaljplanarbetet  

• Byggstart sker i slutet av 2025     

Lokalisering, kommunal mark, det ska vara gott om plats för utemiljö och parker. 

Storkök förläggs till Karlbergsgymnasiet, vilket frigör ytor till Åmålsgården. 

Lokalutformning:  principlägenheter på 35 kvadratmeter, principavdelning och 

avdelning för helt boende som innehåller kontor, besöksrum och terapilokal. Det ska 

vara enkelt att gå ut och in för de boende i den fina utemiljön. 

Beräknade kostnader för äldreboendet: 

• Investeringskostnader 155-165 miljoner kronor, varav 60 procent finansieras 

av boendets hyror 

•  65-70 procent årshyror från kommunen, (6-7 mkr per år)  

• I jämförelse kostar Ekbacken 5 mkr per år 

Information från Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden : 

Ordförande Ewa Arvidsson, informerar om: 

Ökad habiliteringsersättning inom LSS till personer med daglig sysselsättning. 

Hemsjukvården har överanställt på grund av sårbarhet vid höga sjukskrivningstal.  

Nya möjliga karriärvägar för undersköterskor införs, undersköterskor ges möjlighet 

till löneutveckling genom kompetenshöjning inom områdena välfärdsteknik, 

demens, äldreomsorg och genom att åta sig resurspass för att hjälpa kollegor på 

andra avdelningar. 

I det pågående projektet ”Nära vård” som ska ge den enskilde en god och nära 

samordnande vård är primärvården spindeln i nätet. 

____________________________________________________________________ 

Val till Riksdag, Kommun och region 

Den 11 september är det val till Riksdag, Kommun och Region. Nämndsekreterare 

Linda Hjalmarsson Fjeldstad efterlyser röstmottagare. 



 Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 

 2021-09-30 5(8) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Valkansliet har behov av att rekrytera 10 strukturerade personer som vill jobba som 

röstmottagare/räknare på valdagen den 11 september. I uppdraget ingår det att ta 

emot röster, guida väljare rätt och räkna röster på valdagens kväll.  

Fastställt arvode till röstmottagare är 3 350 kr, inklusive 

informationsträffar/utbildning. Jourersättning röstmottagare/-räknare och 

bilersättning utgår i landsbydistriktet ( Tösse-Fröskog-Ånimskog) för hämtning och 

avlämning av material.  

Valkansliet vill gärna att pensionärsorganisationerna sprider informationen vidare i 

respektive organisationer och frågar personer som de har förtroende för om de kan 

vara röstmottagare på valdagen. Viktigt att tänka på att en person som innehar eller 

kandiderar till ett politiskt uppdrag i valet, inte får tjänstgöra som röstmottagare, 

eftersom en röstmottagare ska vara neutral.  

Vid intresse, anmäl snarast till: val@amal.se  

Beslut 

Kommunala pensionärsrådets representanter informerar vidare i sina 

organisationer. 

__________________________________________________________________ 

 

§ 36 

Information angående statsbidrag gällande äldre 

 

Ordförande Ewa Arvidsson informerar om statsbidragen till Välfärds-och 

arbetsmarknadsnämnden 2020. Stadsbidraget var 25 mkr. I korthet gick 

statsbidragen bland annat till äldreomsorgslyftet 2021, välfärdsteknik, 

arbetsmarknadsprojektet Åmålsmodellen, samt IFO:s projekt mot våld i nära 

relationer. För att redovisa vad statsbidrag gällande äldre använts till behövs de 

aktuella delarna av stadsbidragen sammanställas och redovisas vid ett senare 

tillfälle. Ordförande föreslår därför att detta sker vid nästa KPR sammanträde. 

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet beslutar att statsbidrag gällande äldre redovisas vid 

nästa KPR sammanträde den 16 juni, och att berörd tjänsteperson inbjuds som 

föredragande. 

____________________________________________________________________   

 

 

mailto:val@amal.se
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§ 37 

 Information om Åmåls mottagande av flyktningar från Ukraina 

 

Berith Sletten, verksamhetschef för Individ-och familjeomsorgen (IFO), redogör 

för Åmåls kommuns mottagande av flyktningar från Ukraina.  

Den 3 mars 2022 aktiverades EU:s massflyktningsdirektiv. Åmåls kommun 

bestämde sig tidigt för att ge så bra mottagande som möjligt. Redan samma vecka 

kom de första ukrainska flyktningarna till Åmål. I samband med det skapades en 

grupp som består av kommunen och organisationerna FRG, Röda Korset, Svenska 

kyrkan, Ukraina in Åmål, Vårdcentralen Medpro, och verksamhetschefen för IFO.  

 

De ankommande flyktningar från Ukraina hänvisas till Svenska kyrkans 

församlingshem i Åmål, där de kan anmäla sig. Församlingshemmet används som 

tillfälligt boende och där tillhandahålls förnödenheter. Därefter måste 

flyktningarna anmäla sig till Migrationsverket för att få bidrag (LMA ersättning). 

I väntan på LMA ersättning från Migrationsverket, betalar kommunen ut 

ekonomiskt bistånd till flyktningarna som ska gå till mat och det nödvändigaste. 

När Migrationsverket tar över ersättningen förväntas myndigheten betala tillbaka 

den yttersta nödersättningen till kommunen, som kommunen betalat ut till de 

nödställda flyktningarna. 

 

Verksamhetschefen upplever att det är ett gott samarbete                                                        

i gruppen, och särskilt givande upplevs samarbetet med föreningen Ukraina in 

Åmål. Varje flyktningsfamilj får en fadder, och den förre detta IF kyrkan har 

öppnats som samlingsplats för flyktningar.  

I nuläget har boende ordnats till alla, utom tio personer som bor i ridklubbens 

lokaler. Kommunala bostadsbolaget ÅKAB har hyrt ut nästan alla lediga 

hyresrätter och privata fastighetsuthyrare har kontaktats, fler av de har hyrt ut 

lägenheter till flyktningar från Ukraina. Hyran måste vara skälig så att den går att 

betala, eftersom de ukrainska flyktningarna inte har rätt till bostadsbidrag. Då 

flyktningarna inte har så mycket pengar till bränsle och bussbiljetter bör bostaden 

inte vara för långt från Åmål.  

Det har även funnits privatpersoner som har öppnats sitt hem och erbjudit boende 

till flyktningar via Facebook. Tyvärr har det upptäckts att utsatta kvinnor från 

Ukraina har kontaktats av svenska män i syfte att utnyttjas.  

En omplacering har skett till följd av detta, och ett samarbete med Fyrbodal kring 

detta har startats. 
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Eftersom Åmål inte längre är mottagarkommun så kommer inte akutboenden att 

användas. Många av flyktningarna som kommer hit från Ukraina är välutbildade 

och talar god engelska. Det har bland annat kommit ekonomer, jurister, en 

barnläkare och en kock till Åmål. Kocken har redan fått jobb i Åmål. I och med 

att Åmåls kommun inte längre är ankomstkommun hoppas gruppen att de 

flyktningar som bor i lägenheter ska få bo kvar i kommunen.  

 

Vidare berättar verksamhetschefen att det har kommit 31 barn till kommunen. De 

barn som vill, får påbörja förberedelseklass efter påsk. Familjehemsenheten har 

tretton utredda familjehem som kan ta emot ukrainska barn.  

 

Avslutningsvis beskriver verksamhetschef Berit Sletten IFO och 

Familjecentralens verksamhet som består av uppsökande verksamhet, barn-och 

ungdomspsykiatrin (BUP), socialpsykiatri, myndighetsutövning, försörjningsstöd. 

Familjecentralen finns på Långgatan, medan arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd finns på Norrtull.  

Åmåls kommun är Sverigeledande då det gäller samlokalisering av IFO, 

kommunen och Regionen. 

 

Beslut 

Kommunala pensionärsrådet tackar föredragande, noterar informationen och 

lägger den till handlingarna. 

__________________________________________________________________ 

 

§ 38 

Information från pensionärsorganisationerna  

 

Representant från PRO berättar att de har fått ny styrelse, och att organisationen har 

många aktiviteter på gång, som målarcirkel, och öppet hus. På grund av en fortsatt 

smittorisk för covid-19 i samhället, har PRO valt att planlägga aktiviteter månad för 

månad och avvakta med vissa aktiviteter såsom sångaktivitet som flyttas till hösten. 

Avvaktan gäller också den årliga spiktävlingen som brukar att arrangeras 

tillsammans med PRO i Mellerud.  

 

Representant från SPF berättar att organisationen har förnyat styrelsen med fyra nya 

ledamöter. Senaste nytt är att föreningen har börjat med två timmars dans på 

söndagar, och studiebesök i närmiljö är på gång, det planeras för besök på 

hembygdsmuseet och Torstenssons Mekaniska verkstad.  
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SPF har även haft föreläsning av Sara Bod om hur samarbete kan ske mellan 

kommunen och civilsamhället. Femtio medlemmar deltog i årsmötet.  

SPF har även andra aktiviteter på gång, såsom dagstur till västkusten i maj, påsk 

parad i Rostock och båtresa på Göta kanal.   

Utöver det arrangeras det söndagsvandringar till Strandcaféet i Åmål och andra 

aktiviteter för folkhälsan. SPF har också en hel del studieverksamhet.  

____________________________________________________________________ 

 

§ 39 

Mötets avslutas 

 

Ordförande Ewa Arvidsson avslutar mötet. Kommunala pensionärsrådet 

nästkommande möte är den 16 juni 2022.  

____________________________________________________________________ 


