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Lena Kock, SPF 
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Ingela Hedlund, SPF 

Lisbeth Hultgren, PRO 

 

 

Övriga deltagare Helena Wretman, förvaltningschef välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 4 
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Mötets öppnande 

 

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

 

 

 

§ 2 

 

Val av justerare 

 

Anita Larsson Hög utses att justera dagens protokoll, jämte ordförande. 

 

 

 

§ 3 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

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

 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter genomgången.   

 

 

 

§ 4 

 

Besök av Helena Wretman, förvaltningschef välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Helena Wretman, ny förvaltningschef för välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, presenterar sig för det kommunala pensionärsrådet. 

Hon lyfter de utmaningar hon kan se i sitt arbete och även om hur hon vill arbeta 

för att driva kommunen framåt. En viktig fråga framåt är att fler ska komma i 

arbete och hur kommunen ska arbeta för att detta ska hända.  

Helena Wretman går även kort igenom den utredning av arbetslöshetssituationen i 

Åmål som Henrietta Huzell, Karlstads universitet, har gjort. Nu är det fokus på 

arbetet framåt, och det arbetet ska genomsyra hela Åmåls kommuns organisation. 

Helena Wretman lyfter hur välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att 

arbeta vidare med jobbfrågan. Till exempel nämner hon hur vuxenutbildningen kan 

utvecklas för att bättre möta de behov som finns inom näringslivet. En annan del 

har varit den stora satsningen på utvecklingsjobben, som nu är igång. Ewa 

Arvidsson säger att det finns en bred politisk enighet kring den här frågan, vilket är 

viktigt för att kunna driva frågan långsiktigt. 

Ledamöterna i det kommunala pensionärsrådet ges möjlighet att inkomma med 

synpunkter till Helena Wretman gällande den nedstängningen av samhället för att 

minska spridningen av covid-19- Ledamöterna påpekar bland annat att det är 

många äldre som känner sig ensamma, och att det varierar mycket mellan olika 
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personer. Vissa äldre vågar inte lämna sina hem. Man blir också låst, då man inte 

kan åka iväg och hälsa på till exempel barn och barnbarn som vanligt. 

 

 

 

§ 5 

 

Besök av Anna-Karin Lindblom, mediciniskt ansvarig sjuksköterska 

 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar det 

kommunala pensionärsrådet om hur Åmåls kommun arbetar med att minska 

smittspridningen av covid-19. Den senaste informationen som kommit från 

regeringen är att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre upphävs den 1 

oktober 2020. I samband med att förbudet hävs kommer Socialstyrelsen att komma 

ut med föreskrifter som kan ersätta förbudet. 

Lindblom berättar att Åmåls kommun tidigt beslutade att kommunens strategi ska 

vara att lita på och följa de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Den 

strategin har visats sig vara framgångsrik. Mycket handlar om att informera och 

Lindblom besöker ofta personal och boende, för att kunna ha en dialog.  

Åmåls kommun har haft möten med MedPro 1 gång per vecka, eller efter behov, 

beroende på hur situationen har sett ut. Det har inte alltid varit friktionsfritt, men 

det har gått att diskutera igenom saker och komma fram till en lösning. 

Det kommunala pensionärsrådet lyfter frågan angående att MedPro stängde sin 

verksamhet under två dagar. Ewa Arvidsson informerar rådet om att vårdcentralen 

har rätt att stänga sin verksamhet två dagar per år, men att hon är enig med rådet 

om att mer information kring stängningen borde ha gått ut.  

Lindblom berättar att i början av pandemin så låg fokus på att ta fram nya rutiner 

och att mycket möten genomfördes för att kunna möta verksamheternas behov. 

Tillgången till skyddsutrustning har varit god under hela perioden.  

I Åmål har det varit 11 fall av personer med bekräftad covid-19 av de cirka 850 

vårdtagare som kommunen har ansvar för. Under pandemin har man också 

genomfört fyra stora smittspårningar. 

När det gäller seniorboendet på Åmålsgården så är det att betrakta som ett ordinärt 

boende, och personalen inom hemtjänst har haft samma rutiner gällande hygien där 

som de har haft vid alla hemtjänstbesök. 

Som det ser ut idag är den dagliga verksamheten inom LSS igång. När det gäller 

dagverksamheten Täppan, som är riktad till personer med demens, så är 

verksamheten igång, men i andra former än normalt. 
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§ 6 

 

Information från kommunen 

Ewa informerar om: 

- Byggnation av nytt äldreboende. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden 

kommer att ta ett första beslut om detta i kommande vecka.   

- En ny IT-chef har anställts, han heter Torbjörn Stake.  

- För tillfället är Jan-Erik Samuelsson tillförordnad kommundirektör. 

- Planeringen inför en rekrytering av ny kommundirektör är igång. 

- Stort fokus i alla verksamheter och hos politiken på hur vi ska kunna arbeta 

för att fler personer ska komma till arbete. 

- Det arbetas också mycket med olika detaljplaner, till exempel på Västra 

Åsen.  

 

 

§ 7 

 

Information från pensionärsorganisationerna 

SPF har haft mycket ordinarie verksamhet som har legat vilande på grund av den 

pågående pandemin och styrelsen har diskuterat om vad föreningen kan göra 

istället. Under sommaren har föreningen haft många aktiviteter, som promenader, 

minigolf och boule. Eftersom SPF har en stor föreningslokal har föreningen öppnat 

upp för att ha öppet hus. Bridge är också igång, men i anpassad form. Än så länge 

ligger månadsmöten vilande och det är en fråga som föreningen arbetar mycket 

med. 

PRO:s medlemmar har varit mycket i sommarhuset under sommaren. Föreningen 

har också börjat ha träffar med kortspel på Vikenborg, men det är inte så många 

som kommer. Många av PRO:s medlemmar är rädda för den pågående pandemin 

och föreningen arbetar med att hitta former där medlemmarna kan umgås på ett 

säkert sätt. 

Både PRO och SPF är glada att det kommunala pensionärsrådets möten är igång 

igen, då årets två första möten har blivit inställda. Föreningarna är också nöjda med 

samarbetet med MedPro gällande äldrerådet. 

 

 

 

§ 8 

 

Avslutning 

 

Ordförande Ewa Arvidsson avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 


