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§ 48 

Mötets öppnande 

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

__________________________________________________________________ 

 

§ 49 

Val av justerare 

Lars Skogsberg, SPF, utses att justera dagens protokoll. 

________________________________________________________ 

 

§ 50 

Föregående mötesprotokoll 

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

Föregående protokolls läggs till handlingarna efter genomgången. 

__________________________________________________________________ 

 

§ 51 

Information från kommunen;  

 

Information från kommunens säkerhetsstrateg Daniel Andersson: 

 

- Föreläsning om våld mot äldre, tisdag 11 oktober 2022, information har tidigare 

skickats ut till pensionärsorganisationerna. Daniel uppmanar att delta. 

- Daniel berättar om sitt nyliga besök till SPF, där han pratade om fysisk phishing, 

ett bedrägeri där man ger sig för att vara någon myndighetsperson, bokar tid 

(exempelvis Vattenfall so ska läsa elmätaren) och på så sätt får inträde och rånar 

bostaden. Inga rapporterade fall hittills i Åmål men risk finns, då dessa är 

verksamma längs stora transportstråk (E45 går via Åmål). 

Hur kan man skydda sig mot det? Be om att få ringa tillbaka när de ringer och vill 

boka tid, då ser man om numret hör till en myndighet eller inte. 

Folder om hur man skyddar sig i hemmet har skickats ut till alla i Åmål. 

- Åkab gick ut för några månader sedan med ett erbjudande om att installera dörröga 

gratis. Man kunde väljas mellan fysiskt håll och kamera. Gäller Åkabs hyresgäster. 

Daniel uppmanar de berörda att överväga det, det är en mycket bra erbjudande. 

Erbjudandet kvarstår. 
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- Kommunens hantering av eventuell effektbrist i elnätet:  

Kommunen ser allvarligt på läget, nästa onsdag kommer inriktningsfunktionen att 

träffas för att titta på vad man kan göra. Syftet med det är delvis att spara pengar 

men framför allt kunna undvika effektbrist. Kommunen kommer även beakta 

signalvärdet av vissa åtgärder. 

Effektbrist uppstår när kraftnät inte kan motsvara efterfrågan/behovet. Vilket kan 

resultera i strömavbrott i några timmar/dagar. Enligt svenska kraftnät måste svenska 

befolkningen minska konsumtion på 2% för att undvika effektbrist. Hur kall vintern 

blir kommer också påverka förutsättningarna.  

Frågor/medskick från rådet till Daniel: 

- Spara energi är bra men rådet ber kommunen att ta i beaktande 

säkerhetsaspekten och tryggheten, exempelvis med att släcka gatubelysning. 

Daniel ta med sig det till mötet på onsdag. 

- Vad gör man för att få folk att sluta cykla på gångvägar? Frågan är med i en 

pågående centrumutredning. Arbetet har dock för närvarande avstannat av 

ekonomiska och politiska skäl. 

- Rådet efterfrågar en nulägesbeskrivning och mer information, statistik m.m. 

om den låga förekomsten av brott mot äldre i Åmål. Enligt 

säkerhetsstrategen ligger Åmål bra, har minskat mycket i regionen och i 

Åmål, vilket är en trend som håller i sig. 

- Skjutningar är en oro, kryper närmare och närmare småstäder. Daniel 

informerar om att kommunen arbetar förebyggande med alla typer av brott, 

inklusive skjutningar om det skulle vara aktuellt och jobbar med PDV 

(Pågående Dödligt Våld) i skolan exempelvis. Det är egentligen ett polisiärt 

ansvar, men kommunen tittar på vad man kan göra och arbetar mycket kring 

det i skolan. 

För att trygga den fysiska miljön har ordningsvakter funnits, förordnandet 

går dock ut sista september. Satsningen trygga vuxna på stan pågår, där 

föreningar får ekonomisk ersättning för att ha vuxna närvarande på stan på 

kvällarna. Ett antal brobyggare har anställts av socialtjänsten. Brobyggarna 

är personer med god kännedom om det svenska systemet men med rötter i ett 

annat land. Dessa har varit väldigt uppskattade, inte minst av 

ordningsvakterna. Säkerhetsstrategen driver ständigt för fler poliser i 

Dalsland.  
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Information om SIP, samordnad Individuell Plan: 

Ulrika Sundfält och Maria Svan från biståndsenheten informerar om SIP. 

Maria Svahn är demensskjutsköterska i Åmåls kommun. Hon visar resultatet av en 

enkätundersökning gjord i april 2022 på alla 80-åringar. Enkäten handlar om fysisk 

och psykisk hälsa, presentationen bifogas protokollet, se bilaga 1. 

Det sammanlagda resultatet visar på friska och pigga 80-åringar i Åmåls kommun. 

Enkäten kommer att genomföras nästa år också med lite olika frågor då årets enkät 

fokuserade en del på Covid-19 pandemin. 

 

Ulrika Sundfält är biståndshandläggare och SIP-samordnare för biståndsenheten. SIP 

är en lagstyrd insats, den sker på initiativ av en biståndshandläggare eller av 

vårdcentralen, som märker att det finns ett behov av samordning. Det görs bara om 

personen i fråga vill och man kan man själv föreslå det. Även närstående anhörig 

kan föreslå en SIP. Fördelen med en SIP är att man diskuterar vården med fler 

personer och instanser vid samma tillfälle, det ger en möjlighet att själv (eller med 

hjälp av en anhörig) berätta vilka behov man har och få olika förslag på lösningar, 

alla får samma information. 

En SIP genomförs i flera steg:  

1. Se och lyssna efter behov och inhämta samtycke,  

2. förbereda och kalla till möte,  

3. genomföra planering, utse samordnare och dokumentera,  

4. genomföra SIP mötet, 

5. följa upp (med ett annat möte exempelvis). Man får planen hemskickad. 

Närstående (barn, make, granne, barnbarn m.m.) kan hjälpa till genom att ställa 

frågor, anteckna och komma ihåg vad som sägs, kan även hjälpa till att beskriva det 

personen behöver hjälp med (personen kan ha svårt att uttrycka sig). 

-Besluten ska kännas bra. SIP kan vara bara en gång, men oftast behövs en eller flera 

uppföljningsmöten. Kan pågå till dess att personen avlider då nya behov kan 

uppkomma med tiden. 

Övrigt: Ordnas med tolk vid behov (språk eller funktionsnedsättning). Finns mycket 

bra information på 1177, SKR och svensk demenscentrum. 

Ulrikas information om SIP bifogas protokollet, se bilaga 2. 
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Information om valet:  

Diskussion om valets resultat, det blir ett maktskifte. Kommunfullmäktiges (KF) 

sammansättning är nu känd men inget mer. Nästa KF är den 18 oktober, vilket blir 

första möte för den nya KF. Då sker valet av KF-presidiet, kommunrevision och 

valberedningen. Val till kommunstyrelsen och nämnderna sker i november och 

träder i funktion den första januari 2023. 

Ordföranden informerar att med anledning av den politiska situationen har 

projekteringen av det nya äldreboendet satts på paus. Ingen information i dagsläget 

om vad den nya majoriteten vill göra i frågan.  

 

Information från Åkab, Åmåls kommunfastigheter 

Magnus Dalsbo, VD för Åkab (Åmåls kommunfastigheter) och Såab (Stadsnät 

Åmål) ger en nulägesbeskrivning av bolagens arbete med sin energiförsörjning. 

Åkabs elavtal gick ut i vintras, en stor upphandling har påbörjats i våras, vilken kom 

i gång i oktober. Man vet inte när upphandlingen blir färdigt. Det är svårt att göra 

konsekvensanalyser på den delen då det fluktuerar mycket, priserna ändras varje 

dag. Bolaget kommer att säkerställa att hyresgäster kommer ha el till tvättmaskin, 

trapphusgång med mera. 

Åkab är ISO-certifierad i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ett ISO mål man har haft 

sedan 2014 är konverteringen av fastigheter med direktverkande el till någon annan 

uppvärmningskälla, som till exempel fjärrvärme. En fastighet konverteras varje år. 

Åkab anlägger även årligen en solcellsanläggning, vilket kan gå snabbare nu givet 

energimarknaden. Man har upphandlat 2019 och genomfört ett stort projekt på 

Karlbergsgymnasiet; Åmålsgården, Solsäter och Södra Skolan. Nya rösparskolan 

kommer ha solceller, likaså Tösse skolan. 

Det finns en skillnad mellan företag och privatperson gällande dimensionering då 

företag inte får sälja elöverskottet. Företag får inte heller några bidrag på att anlägga 

solceller, men tjänar däremot på det. 

Bolaget har även miljömål gällande anskaffningen av nya bilar. 

Några fastigheter har stationära reservaggregat för att säkerställa tillgång till el vid 

avbrott i kraftnätet, det handlar om Solsäter, Stadshuset, Norrtull och 

Räddningstjänsten. Kommunen har dessutom två portabla el aggregat; Åmålsgården 

och Adolfsberg har intag förberedda för att kunna koppla in aggregaten direkt. 
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Säkerhetsstrategen Daniel Andersson ansvarar för det. 

Såab är för övrigt en samhällsviktig verksamhet och har backup på nätet som gör att 

nätet klarar många timmar utan ström. 

De allra flesta hyresgäster har egna elavtal, bara ett fåtal har elen som ingår i hyran. 

Det finns olika sätt att spara ström. Man kan lägga om några av sina levnadsvanor 

för att undvika att använda energikrävande vissa tider på dygnet. Det är dock viktigt 

att brandperspektivet. Man avråder från att använda stora hushållsapparater såsom 

diskmaskin, tvättmaskin, ugn m.m. på natten då de utgör en brandrisk. 

Man kan även spara energi genom att sänka värmen. Sänker man 1 grad sparar man 

5% energi (man sparar dock inte 10% om man sänker ytterligare 1 grad, utan man 

spara 5% av det nya värdet). Hur varmt det ska vara i en lägenhet är inte lagstyrt 

men folkhälsomyndighetens rekommendation är mellan 20 och 23 grader. 

Åkab har jobbat med energieffektivisering i många år, men påbörjar en pilotstudie 

nu för att se vad man kan göra ytterligare. En hel tjänst har tillsatts i organisationen 

för att arbeta med det och titta på hur man kan justera och var man kan spara.  

Payoff-tiden har minskat mycket, vilket underlättar för investeringar. 

Frågor/medskick från rådet till Magnus: 

- Åkab har inga planer att bygga nya hyresfastigheter men har precis gjort i 

ordning ett 30-tal lägenheter på Andrégatan. Ett stort projekt är på gång på 

Adolfsberg, det blir ingen påbyggnation (det skulle bli för dyrt då huset 

under tål inte en sådan påbyggnation) men en total stamrenovering av ett 

antal lägenheter med nya golv, badrum m.m. De blir som nya lägenheter.  

- Hur många lägenheter finns på seniorboendet Åmålsgården? Hur är 

efterfrågan? Det finns ett 30-tal lägenheter, ”all inclusive” det vill säga ingår 

hushållsel, värme, varmvatten, TV med 12 kanaler, nära till vissa service 

(fotvård, frisör), gemensamt utrymme med soffa m.m., gemensamt kök. Det 

är relativt små 2 r.o.k. lägenheterna. Alla lägenheter i Åkabs bestånd är 

fiberanslutna. Kötiden går precis jämt ut, det är fullt uthyrt men ingen lång 

väntetid. Det är en separat kölista från andra ”vanliga” hyreslägenheter. 

Samarbete sker med biståndsenheten när vakanser finns. Rådet framför 

synpunkten att specifik information kring seniorboendet är svårt att hitta, 

exempelvis på Åkabs hemsida. Magnus ta med sig synpunkten, Åkab 

kommer att lägga informationen på en mer ”framskjuten” plats på hemsidan, 

så den blir lättare att hitta. Här följer länken till informationen på Åkabs 

hemsida: Seniorboende - Åmåls kommunfastigheter (amalskommunfastigheter.se) 

- Skillnad mellan alla typer av boende? Tas upp på decembermöte. 

https://www.amalskommunfastigheter.se/bostader/seniorboende/
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Information om Bostadsförsörjningsprogrammet: 

Bostadsförsörjningsprogrammet har skickats ut till rådet inför mötet. Programmet 

antogs av kommunfullmäktige i mars 2022.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta fram 

riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 

ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Inom 

ramen för bostadsförsörjningsprogrammet har hushållens bostadsbehov undersökts 

samt om nuvarande bostadsbestånd möter behoven. En hushållsprognos mot 2030 

har tagits fram utifrån befolkningsprognosen för att kunna uppskatta behovet av 

olika typer av bostäder framöver. Olika åldersgrupper ställer generellt sett olika krav 

på sitt boende, vilket gör det särskilt angeläget att få en bild av hur olika 

åldersgrupper kommer att öka eller minska de närmaste åren. Åmåls kommuns 

bostadsförsörjningsprogram anger också hur kommunen genom bostadspolitiska 

satsningar avser att bidra till stärkt utveckling och ökad attraktivitet  

 

§ 52 

Information från pensionärsorganisationerna  

 

- PRO har ordnar flera dagsutflykter: Wiksfors Bruk och äppeldagen på Von 

Echstedtska gården. De har haft arbetsdagar på Träffpunkt Skogshyddan, där 

de har röjt både inne och ute, bytt gardiner m.m.  

Har påbörjat kör och kortspel och är på gång med sittgympa, litteraturcirkel 

och målarcirkel. 

Det finns ett behov av att informera om KPR, en seniordag skulle kunna vara 

ett lämpligt tillfälle. 

Föreningslokal under vintern är föreningshuset, lite olika lokaler då och då 

för olika aktiviteter. Vid större sammankomst är de på Hanebol stuga. 

Flera medlemmar har deltagit i Samverkets Digital verkstad för seniorer, 

som har varit väldigt bra. Sist var Västtraffik där med information. 

 

- SPF är bekymrade om bouleplanen. Kommunen har under året lämnat 

ansvaret till Åkab. Det har varit hyresfritt (föreningen har dock betalat elen 

och dylikt). Nu kommer en hyra tas ut, förhandlingar pågår för att kunna 

säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Boulen är en väldigt viktig 

aktivitet, som främjar folkhälsa och gemenskap, det vore synd att behöva 
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sluta på grund av ekonomiska skäl. Det kanske finns en samarbetsmöjlighet 

mellan SPF och PRO.  

För övrigt har PRO genomfört aktiviteter såsom dagstur på Göra kanal i 

augusti vid Töreboda, gemensam buss till Säffle operan för att se årets stora 

pjäs Så som i himmelen.  

 

____________________________________________________________________ 

 

§ 53 

Mötets avslutas 

 

Ordförande Ewa Arvidsson avslutar mötet. Kommunala pensionärsrådet 

nästkommande möte är den 15 december 2022.  

____________________________________________________________________ 


