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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
Plats och tid Åmåls Stadshus, kommunstyrelsesalen kl. 13.30-16.00 

Ordinarie 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Bibbi Moberg Aregarn, PRO 

Alice Halfvordsson, SPF 

Lena Kock, SPF 

 

 

 

Inger Gustavsson SPF 

Ingela Hedlund, SPF 

Lisbeth Hultgren, PRO 

Anita Larsson Hög, PRO 

 

 

Övriga deltagare Malin Sjöberg, färdtjänsthandläggare/tillgänglighetssamordnare 

Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorgen  

Magdalena Hermansson, samordnare TryggHemgång 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

 

 
 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1 - 9 
Erika Sörqvist  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 

 

 

 

 

Anita Larsson Hög 

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

Organ Kommunala pensionärsrådet   

  

Sammanträdesdatum 2019-03-14 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Erika Sörqvist 
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§ 1 

 

Mötets öppnande 

 

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

 

 

 

§ 2 

 

Val av justerare 

 

Anita Larsson Hög, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 3 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

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

 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter genomgången.   

 

 

 

§ 4 

 

Färdtjänsthandläggare/tillgänglighetssamordnare informerar 

 

Malin Sjöberg, färdtjänsthandläggare/tillgänglighetssamordnare, informerar om 

färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänsthandläggare understryker vikten av att skilja 

på färdtjänst och sjukresor. Sjukresor beslutas av landstinget och färdtjänst av den 

kommunala färdtjänsthandläggaren.  

 

Färdtjänst och riksfärdtjänst styrs av två olika lagstiftningar. Färdtjänst är 

tillgänglig för den som har ett funktionshinder som innebär att personen har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationsmedel. I första hand anordnas färdtjänst inom den egna 

kommunen, men kan också anordnas mellan olika kommuner. 

Färdtjänsthandläggare understryker att färdtjänst handlar om en resa från punkt A 

till punkt B, och inte ska innehålla några stopp. Inte heller tas det med i 

bedömningen hur personen som nyttjar färdtjänst ska färdas när denna har nått 

målet för färdtjänstresan. För att få färdtjänst ska den sökande uppfylla dessa 

kriterier: vara folkbokförd i kommunen, ha ett funktionshinder som gör att den 

sökande har svårt att förflytta sig själv eller använda kollektivtrafik, och att den 

sökandes funktionshinder är varaktigt i minst tre månader. I Åmåls kommun är det 
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Västtrafik som upphandlar och samordnar färdtjänstresor, vilket är ett ansvar som 

kommunen genom avtal har överlåtit till Västtrafik. 

 

Riksfärdtjänst reglerar ersättning till den som är folkbokförd i kommunen och 

måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, på grund av ett stort och varaktigt 

funktionshinder. Personen som reser med riksfärdtjänst kan också ha behov av att 

resa med en ledsagare. En resa med riksfärdtjänst får inte bekostas av det allmänna, 

utan syftet ska vara nöje, fritidsaktivitet eller någon typ av personlig angelägenhet. 

Egenavgiften för denna typ av resa har fastställts av regeringen. För att få tillstånd 

till riksfärdtjänst är kraven högre än för färdtjänst. När en resa med riksfärdtjänst 

görs är utgångspunkten att resan ska göras med det fortskaffningsmedel som en 

person utan funktionsnedsättning normalt skulle använda. Det är dock möjligt att få 

resor med specialfordon beviljade, beroende på typ av funktionsnedsättning. Om 

det saknas allmänna kommunikationer mellan två platser som en sökande vill resa, 

kan inte resa med personbil eller specialfordon beviljas. 

 

Beslut gällande såväl färdtjänst som riksfärdtjänst kan överklagas. 

 

Från och med den 1 januari 2019 har Åmåls kommun antagit nya riktlinjer gällande 

färdtjänst. Dessa riktlinjer innebär i praktiken små förändringar för brukaren.  

 

 

 

 

§ 5 

 

Centrumutvecklare informerar 

 

Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare, informerar om trygghetsfrågor. År 2016 

gjordes en trygghetsenkät, som bland annat det kommunala pensionärsrådet 

besvarade. Undersökningen gjordes för att ta reda på hur kommunen kan öka 

tryggheten för invånarna. Ulrika Abrahamsson gör en uppföljning av hur läget ser 

ut idag; är det samma saker som orsakar oro och otrygghet, och hur ser 

utvecklingen ut på de områden som togs upp i undersökningen 2016. 

Undersökningen görs bland flera grupper i kommunen.  

Det kommunala pensionärsrådet informerar om att trygghetsläget ser ungefär 

liknande ut som det gjorde 2016. Äldre känner oro för inbrott, väskryckningar och 

att okända personer ska försöka besöka dem i hemmet. Om något har detta 

förvärrats sedan 2016, vilket rådet menar beror på samhällets utveckling i stort, inte 

enbart i Åmåls kommun. Äldre personer oroar sig också för olika typer av 

dataintrång och skimming, cyklister som inte känner till trafikregler och att vistas 

utomhus när det är mörkt. 

Där man kan se en markant förbättring är gällande buskörning i de centrala delarna 

av staden. Det har förbättrats efter att körförbud har införts på vissa gator under 

vissa tider på dygnet. 

Centrumutvecklaren tar gärna emot fler synpunkter och åsikter från rådet, om det 

finns fler områden som rådet skulle önska att tryggheten ökar.  
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§ 6 

 

Verksamhetschef för äldreomsorgen informerar om bemanning inom 

hemtjänst  

 

Marco Niemelä, verksamhetschef för äldreomsorgen, informerar om bemanningen 

inom äldreomsorgen efter att det så kallade heltidsprojektet har införts. 

Heltidsprojektet är ett projekt som syftar till att ge alla fast anställda inom 

äldreomsorgen och LSS möjlighet att arbeta heltid. Redan 2016 började man införa 

heltid som norm för anställda på vissa boenden i kommunen, och det har gjorts ett 

omfattande arbete innan införandet. Personalen i verksamheterna har varit 

involverade från starten. Även om all fastanställd personal har möjlighet att arbeta 

heltid, går det att välja att arbeta deltid.  

En anledning till att projektet har genomförts är att det går att se att antalet brukare 

inom äldreomsorgen kommer att öka och att det därför finns ett stort 

rekryteringsbehov. SKL (Sveriges kommuner och landsting) och fackförbundet 

Kommunal har kunnat konstatera att införa heltid som norm är ett sätt att möta det 

framtida rekryteringsbehovet, vara en attraktiv arbetsgivare, ökar jämställdheten i 

samhället och ökar inkomst och pension för anställda inom vårdsektorn.  

 

Att införa heltid som norm innebär att fler arbetar heltid, vilket i sin tur leder till 

mer ”extra” tid. Denna tid har Åmåls kommun valt att använda som resurstid, 

vilket innebär att personal har en viss procent arbetstid som används för att täcka 

upp till exempel sjukskrivningar. Det innebär också att personal i vissa fall får 

arbeta på en annan arbetsplats än sin ordinarie. Ytterligare en förändring som gjorts 

är att varje fyra veckors period innehåller lika många arbetstillfällen, oavsett om 

arbetstagaren arbetar heltid eller deltid. Resurstiden innebär också att 

sjukskrivningar och semestrar i högre grad kan täckas av personal med erfarenhet 

av arbetet. 

 

Även om en viss del av personalens arbetstid är resurstid, är målet att så stor del av 

arbetstiden som möjligt ska göras på den ordinarie arbetsplatsen. Då heltid som 

norm innebär att arbetsgivaren överanställer personalen är det dock viktigt, rent 

budgetmässigt, att resurstiden används i så hög grad som möjligt. Idag är det endast 

en liten del av resurstiden som inte används, men det innebär ändå en stor kostnad. 

Att införa heltid som norm har också inneburit att förbättringar gällande 

schemaläggningen har kunnat göras, till exempel är det nu färre så kallade delade 

turer.  
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§ 7 

 

Information från kommunen 
 

Ewa Arvidsson (S) informerar om följande: 

 

- byggnation i kommunen 

Ewa Arvidsson har haft kontakt med Thomas Carlson, enhetschef för 

tillväxtenheten, och vidareförmedlar information om byggnationer i 

kommunen. Detaljplanen för Adolfsberg har vunnit laga kraft, vilket 

innebär att fastigheten kan höjas från två till tre plan. När det gäller 

detaljplan för Illern är den under process, och detaljplanen medger att det 

går att bygga vårdplatser eller boende.  

Åmåls-Nygårds 1:1 detaljplan har ändrats för att utöka det befintliga 

industriområdet.  

Det har också påbörjats en ny detaljplan för området väster om korsningen 

Strömstadsvägen/E45, där det planeras för tyngre försäljning, till exempel 

försäljning av bilar. När det gäller bygget av Eurocashs nya butik är 

byggstarten ännu ej känd. Det har också getts bygglov och startbesked har 

getts till en entreprenör som ska bygga en biltvätt vid rondellen på E45. 

Projektet på Måkebergsplan diskuteras nu med en ny entreprenör.   

I området Västra Åsen har det getts bygglov och startbesked för 

byggnation av sex lägenheter i markplan, och entreprenören planerar att 

bygga fler. 

Entreprenören Sötsjöbaden planerar att bygga åtta radhus och åtta kedjehus 

i området Höganäs.  

 

- Balderklinken 

Ewa Arvidsson informerar om att det inkommit en ansökan till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden som innebär att Balderkliniken kommer att överlåtas till 

en ny ägare. Den nya ägaren är Medpro Clinic Group AB, som i dagsläget 

driver vårdcentraler i bland annat Brålanda, Trollhättan och Lilla Edet. Den 

personal som idag arbetar på Balderkliniken kommer att anställas av den 

nya ägaren.  

 

- EU-val 2019 

Erika Sörqvist, valhandläggare och nämndsekreterare, informerar kort om 

det föreståendet valet till Europaparlamentet. Valet genomförs den 26 maj, 

och förtidsröstningen öppnar den 8 maj. Den enda förändringen som görs 

är att valdistriktet Åmål nordvästra byter lokal, och kommer att vara i 

Kristinebergskolans gymnastiksal, istället för i samma skolas matsal. 

 

- Trygg Hemgång 

Magdalena Hermansson, samordnare, informerar om Trygg Hemgång. 

Trygg hemgång innebär att samordnare möter personer som kommer hem 

efter vistelse på sjukhus eller på korttidsboendet på Ekbacken. 

Samordnaren koordinerar de insatser som brukaren behöver efter sin 
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sjukdom, såsom rehabiliteringsinsatser och hemsjukvård. När brukaren 

kommer hem ska allt sådant vara klart.  

Samordnaren har även uppföljningssamtal med brukaren för att se till att 

brukaren får rätt typ av insatser.  

Det är biståndsenheten som beslutar om brukaren har rätt till Trygg 

Hemgång, men brukaren har naturligtvis själv möjlighet att välja om denna 

vill nyttja detta eller inte. I vissa fall samordnas Trygg Hemgång med 

anhöriga till brukaren.   

 

 

§ 8 

 

Information från pensionärsorganisationerna 

 

Lena Kock, SPF, informerar om en utbildningsdag för SPF i Vänersborg, som hon 

deltagit i. På detta möte deltog SPF:s representanter i närområdet. Lena Kock 

träffade där en representant från Lilla Edet, som berättade om sin lokala 

vårdcentral. Vårdcentralen tillhör Medpro Clinic Group AB och representanten 

från Lilla Edet framhöll att pensionärsorganisationerna i kommunen har ett mycket 

välfungerande samarbete med vårdcentralen. Verksamhetschefen på vårdcentralen 

har sammankallat ett äldreråd och ett patientråd, som träffas fyra gånger per år, 

respektive. Detta har förbättrat tillgängligheten till vårdcentralen.    

 

 

 

§ 9 

 

Avslutning 

 

Ordförande Ewa Arvidsson avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifogas till protokollet: 

Presentation Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

Presentation Information heltid som norm, Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 


