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Åmåls Stadshus, kommunstyrelsesalen kl. 13.30 – 16:30
Ewa Arvidsson (S), ordförande
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Lisbeth Hultgren, PRO

Ordinarie

Ingela Hedlund, SPF
Lars Skogsberg, SPF
Britt-Marie Lundin, PRO
Ulla Stang, PRO

Ersättare
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Eva Larsson, controller Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden § 44
Linda Hjalmarsson Fjeldstad, sekreterare
Joakim Örtegren, ordförande valnämnden § 43
Ewa Nilsson, viceordförande valnämnden § 43
Daniel Andersson, säkerhetsstrateg § 45
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§ 40
Mötets öppnande
Ordförande Ewa Arvidsson (S) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
__________________________________________________________________
§ 41
Val av justerare
Lillemor Dahlgren, PRO, utses att justera dagens protokoll.

________________________________________________________
§ 42
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokolls gås igenom av ordförande Ewa Arvidsson (S).
Föregående protokolls läggs till handlingarna efter genomgången.
__________________________________________________________________
§ 43
Information från kommunen;
Ordförande Ewa Arvidsson informerar om följande:
Kommunala pensionärsrådets reglemente:
Kommunala pensionärsrådets reglemente har varit uppe för diskussion på
beredningen inför dagens sammanträde. Det nuvarande reglementet är från 2011
och kan behöva en översyn.
Lars Skogsberg (SPF) påpekar att reglementet är viktigt och vill gärna att arbetet
påbörjas, Ewa Arvidsson informerar om att hon har varit i kontakt med kansli-och
utredningschefen Björn Skog angående behov av utredning, eftersom det är val i
höst finns det ingen möjlighet att utreda ärendet under hösten. Administrativ
service från kansli-och utredningsenheten till kommunala pensionärsrådet är av
allmän nämndadministrativ karaktär, som beredning, utskick av kallelser,
skrivning och utskick av protokoll samt service på sammanträdet ( fika och
teknik).
Kommunala pensionärsrådets är inte ett beslutande politiskt organ. Kommunala
pensionärsrådet är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande
funktion kring frågor som berör pensionärer och ömsesidig information mellan
kommunen och pensionärsorganisationerna i Åmåls kommun. Pensionärsrådet
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ligger därför under kommunstyrelsen, finns det önskemål om bistånd i form av
utredning i ett ärende får pensionärs-organisationerna skriva till kommunstyrelsen.
Ordförandes förslag är att pensionärsorganisationerna analyserar reglementet och
återkomma med synpunkter eller eventuella förslag till revidering senare i höst.
Om det därefter anses aktuellt med en revidering av kommunala pensionsrådets
bestämmelser, får organisationerna skriva till kommunstyrelsen angående
önskemål om revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente. Det är
kommunstyrelsen som kan initiera ärende till kommunfullmäktige som är den
instans som antar kommunala pensionärsrådets reglemente.
Det finns också en enklare arbetsrutin för kommunala pensionärsrådet, i den står
det att kallelsen skickas per post och protokollet per mejl till alla deltagare i
kommunala pensionärsrådet. Eftersom portot har ökat i pris och postutdelning
sker varannan dag, ledamöter och ersättare har alla utom en tillgång till mejl,
beslutas det på mötet att även kallelsen skickas per mejl till alla som har en
mejladress. Beredning inför kommunala pensionärsrådet sker två veckor före, och
kallelse skickas en vecka före sammanträde.
Sekreteraren informerar om att kansliet inte har möjligt att skicka ut kallelsen
tidigare än en vecka före, Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige sker
enligt krav i lagstiftningen minst sju dagar före sammanträdet medan utskick till
nämnder sker enligt lokal bestämmelse minst fyra dagar före. Den enklare
arbetsrutinen kan behövas att ses över. Ordförande berättar att mötesplan för hela
året skickas ut i god tid för att ledamöter och ersättare ska kunna planera in KPR
sammanträden för hela året.
Kontaktlistan skickas runt till mötesdeltagarna för korrektur av kontaktuppgifter.
Ordförande påpekar att det var viktigt att meddela sekreteraren i kommunala
pensionärsrådet vid byte av post- eller mejladress för att kallelsen ska nå ut till
ledamöter och ersättare.
Beslut:
-Pensionärsorganisationerna får i uppgift att ta med sig frågan till sina styrelser för
att under hösten analysera det nuvarande reglemente för att utröna om det finns
behov av ändringar i reglementet, exempelvis om någon uppgift blivit inaktuell
eller saknas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

Sida

2022-06-16

4(9)

- Ärendet behandlas på decembersammanträde 2022.
Information från Välfärds-och arbetsmarknadsnämnden :
Ordförande Ewa Arvidsson informerar om följande:
•
•
•
•
•
•

•

•

-

Projektet god och nära vård fortlöper bra.
Hemsjukvården, behovet av hemsjukvård för äldre kommer att öka.
Ronden kommer att dras in.
Brist på korttidsplatser för färdigbehandlade från sjukhusen ger kommunen
ökade kostnader.
Enkätundersökning för 80 åringar i kommunen
Fråga till teknik-och fritid angående behov av bänkar vid Hanebols
friluftsområde, pensionärsrådet önskar att cirka 40 bänkar ställs fram vid
fotbollsplanen för åskådare.
Fråga och svar om Åmåls rundan kommer att gå in vid Västra Åsen, den går
inte in på Västra Åsen idag, från årsskiftet 2022/23 kommer kommunen att
driva den i egen regi som gratistrafik och då ansluta Västra Åsen.
Planer för området är utbyggnad pågår, villor och lägenheter samt en bilhall
Beslut:
Enkätundersökningen skickas ut med justerat protokoll
Meddela Teknik och fritidsförvaltningen att pensionärsrådet önskar att cirka
40 bänkar ställs fram vid fotbollsplanen till åskådare på matcher.

____________________________________________________________________
Val till Riksdag, Kommun och region
Den 11 september är det val till Riksdag, Kommun och Region. Valnämndens
ordförande Joakim Örtegren, vice ordförande Ewa Nilsson och valsamordnare Linda
Hjalmarsson Fjeldstad informerade om det kommande valet 2022.
Ordförande i valnämnden och valsamordnaren har även medverkat på
handikapprådet och informerat kring ökad tillgänglighet i valet.
Joachim framförde att Valnämnden gärna tar emot synpunkter från
Pensionärsorganisationerna angående tillgänglighet m.m. i vallokaler.
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Förutom det avhandlades de nya bestämmelserna i vallagen, information gavs om
vallokaler, röstmottagningar och deras öppethållande. Medskick till valkansliet från
mötesdeltagarna: när det gäller tillgänglighet i röstmottagningar, bör Mo bygdegård
undersökes för att säkerställa tillräcklig tillgänglighet vid in- och utpassering för
väljare under röstmottagningen.
Valsamordnaren berättar att Myndigheten för delaktighets checklista ”Checklista för
tillgängliga val” ska användas vid besiktning av röstlokal och vallokal i samband
med iordningsställande av dessa.
Kommunens val-webb sjösätts på fredag och där kan allmänheten läsa om valet.
vallokaler, röstmottagningar och deras öppethållande. Utöver har kommunen beställt
annonser i PD som beskriver valet och konsthallen som är den röstmottagning med
mest generös öppethållande, även lördagar och söndagar förmiddagar kommer att
vara särskilt upp skyltat och synlig i valet.
Öppna diariet
Linda Hjalmarsson-Fjeldstad visar öppna diariet som finns på kommunens hemsida.
Här finns det möjlighet för allmänheten att ta del av handlingar före nämnders,
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.
För att komma åt öppna diariet på Åmåls kommuns hemsida, välj följande sökväg :
-Åmåls kommuns hemsida, i menyraden, tryck på rubriken politik och nämnder,
tryck sedan på rubriken Diarium, handlingar och protokoll som ligger i vänster
spalt.
Gå till mitten av sidan, där väljer du- Gå till Åmåls kommuns diarium , under Alla
nämnder väljer du den nämnd du önskar. Exempelvis valnämnden –
beslutsinstans: valnämnden : möte
Nu kommer sökresultatet upp, välj det mötesdatum du önskar, som visas med
datum, välj exempelvis det senaste som är: Valnämnden 2022-05-25, nu visas
kallelsen och under den ärendelistan med alla punkter och underliggande handlingar
till mötet.
Klickar du på varje ärende så syns handlingarna under, klickar du på den så öppnas
handlingen så du kan läsa den.
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Om du vill läsa det senaste protokollet/protokollen sök sammanträdesprotokoll. Då
kan du klicka upp och läsa sammanträdesprotokollet i sin helhet, även då väljer du
efter datum.
Du kan även välja att söka efter handlingar, allmänna handlingar som inte omfattas
av GDPR visas efter diarieföring här. Omfattas handlingen av GDPR skydd eller är
sekretesshandlingar finns de inte att ta del av på grund av lagstiftning.
Ordförande Ewa Arvidsson uppmanar pensionärsorganisationerna att ta del av den
kommunala författningssamlingen som finns att läsa på kommunens hemsida, den
finns att ta del av under kansli-och utredningsenheten. Där finns det mycket
matnyttigt för pensionärsorganisationerna att ta del av.
Fråga, vilken sökväg är det för att hitta protokollen från KPR, sammanträdena?
Svar: Kommunala pensionärsrådet ligger under rubriken Bygga, arbeta och miljö
och har en egen sida med kontaktuppgifter till sekreteraren, beskrivning och
protokoll.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar informationen och lägger den till
handlingarna.
_________________________________________________________________
§ 44
Information angående statsbidrag gällande äldre
Controller Eva Larsson, redovisar enligt önskemål från vad statsbidrag gällande
äldre använts till. Kommunen har fått 18 622 007 kronor i statsbidrag.
Äldreomsorgen har mottagit statsbidrag från Socialstyrelsen för att motverka
ensamhet bland äldre och öka kvalitet i vården och omsorgen om människor med
demenssjukdom, 9 77 000 kr, medlen har använts till att förstärka bemanningen på
äldreboenden och korttidsavdelningar, Till god vård av äldre har 6420 000 använts
som budgetförstärkning inom äldreomsorg och hemsjukvård, 129 489 kr riktas till
att öka specialistundersköterskekompetensen inom äldreomsorgen, fler har kunnat
utbilda sig till specialistundersköterskor, 2808 000 har gått till att finansiera studier
med lön för omvårdare, första linjens chefer och specialistundersköterskor.
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Kommunen har gjort mycket för att försöka att få arbetssökande till att utbilda sig
till undersköterska för att kunna jobba inom vården, för att undvika brist på
vårdpersonal.
Resten av statsbidragen från Socialstyrelsen har gått till enheten stöd och funktion
för att höja dagsersättning till brukare daglig verksamhet, till skyddat boende och
barnahus, subvention av familjehemsplaceringar, och arbetsmarknadsprojekt.
Slutligen har Kammarkollegiet har gett 278 910 kr i statsbidrag till kommunen för
att satsa på välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
Gällande budget har inflationen, högre matkostnader och transportkostnader då
bränslet ökat påverkat kommunens ekonomi negativt.
Åmåls kommun har inga lån, vilket är positivt i då räntorna har ökat.
Beslut
Kommunala pensionärsrådet tackar föredragande för den detaljerade
redovisningen, och noterar informationen, underlaget som låg till grund för
redovisningen skickas ut med justerat protokoll.
____________________________________________________________________

§ 45
Information om säkerhetsfrågor i Åmåls kommun
Daniel Andersson, säkerhetsstrateg för Åmåls kommun presenterar sig och sin
yrkesbakgrund, samt informerar om:
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”.”Trygg Åmål:s informationsbroschyr är nu klar och massutskick till alla
hushåll i Åmål sker den 29 juni 2022.
Daniel Andersson föreslår att säkerhetsfrågorna får en stående punkt på KPR:s
dagordning, och ger också en nulägesbeskrivning om projektet ”Trygga vuxna på
stan” det är åtta personer som brukar nattvandra på stan. Det finns också ett projekt
som heter ”Brobryggarna” där timanställda från utomnordiska länder med kunskaper
om det svenska samhället är med och nattvandrar eftersom deras språkkunskaper
behövs. Då det även finns ungdomar som har utomnordiska föräldrar ute på stan.

Justerare
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Daniel efterlyser fler vuxna som kan följa med nattvandra och prata med ungdomar
på fredags- och lördagskvällar för att bidra till en tryggare samvaro och minskat
alkoholförbruk på stan. Daniel berättar också om knivattacken som skedde en
fredagskväll i sommar och efterlyser högre polisnärvaro på helgkvällar i Åmål.
För ett tryggare centrum kommer det att finnas ordningsvakter på stan för att bidra
till ökat trygghet, kommunen har beslutat om förordningsområde i centrum mellan
den 15 maj och 15 oktober.
ÅKAB erbjuder alla sina hyresgäster dörrtittare för en självkostnad som
vaktmästeraren sätter in, forskning visar att titthål i dörren minskar risken för
överfall och bedrägerier hemma hos de äldre.
Pensionärsorganisationerna får gärna bjuda in Daniel för att berätta om hur man
säkrar upp i hemmet.
Han berättar också att det finns risker med att logga in med bank-id vid uppmaning
av en främling via telefonen, som kan utge sig för att vara tjänsteman från en
myndighet eller likande.
Daniel tycker att bank id borde heta digital signering då det gäller användande av
bank-id för att ingå avtal, som har blivit vanligare. Han vill också bidra till att
kunskapen om brottsofferjouren ökar därför har författaren Ewa Wassen bjudit in att
föreslås om sin bok ”våld tar inte pension”, Lindgrensalen är bokad, även
församlingshemmet vore möjligt, eftersom det erbjuds 100 sittplatser. Föreläsningen
den 11 oktober är gratis och det bjuds på kaffe. Polisen och brottsofferjouren
kommer att medverka under dagen.
Daniel vill gärna ha hjälp med att sprida information när inbjudan är utformad och
klar.
Det planeras för en EPA traktor träff för ungdomar för intresset för EPA traktorer
har ökat.
Beslut
-Kommunala pensionärsrådet tackar föredragande, noterar informationen och
lägger den till handlingarna.
-Säkerhetsfrågorna ges en stående punkt på KPR:s dagordning.
__________________________________________________________________
§ 46
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Information från pensionärsorganisationerna
Representant från PRO berättar att Skogshyddan har öppet, där finns det möjligt att
träffas och spela kortspel annars är det mycket verksamhet som har uppehåll i
sommar.
Representant från SPF berättar att medlemmarna erbjuds bouling, och planerar resa
till Göta kanal den 24 augusti. Resan till Västkusten var mycket uppskattad och
trevlig.
____________________________________________________________________
§ 47
Mötets avslutas
Ordförande Ewa Arvidsson avslutar mötet. Kommunala pensionärsrådet
nästkommande möte är den 29 september 2022.
____________________________________________________________________
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