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Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Lena Kock, SPF 

Anita Larsson Hög, PRO 

Bibbi Moberg Aregarn, PRO 

Ingela Hedlund, SPF 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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1. Mötets öppnande 

 

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

Det kommunala pensionärsrådet informeras om att på grund av det rådande läget 

och de restriktioner som finns, så kommer inte att protokoll föras, men 

minnesanteckningar kommer att skickas ut. 

 

 

 

2. Mötestider 2021 

 

 

Det kommunala pensionärsrådets sammanträdesdatum för 2021 är som följande: 

- 18 mars 

- 24 juni 

- 17 september 

- 9 december 

 

Beredning genomförs på följande datum: 

- 4 mars 

- 10 juni 

- 16 september 

- 25 november 

 

 

 

3. Information från kommunen 

 

Ewa Arvidsson, ordförande, informerar om: 

- Budget för 2021, såväl driftbudget, investeringsbudget som taxor och 

avgifter. Åmåls kommun satsar bland annat på landsbygdsutveckling, och 

det är viktigt att hela kommunen ska leva. Ett exempel är renoveringen av 

Tösse skola, samt upprustningen av Tösse hamn. Det är en svår tid att 

lägga budget i, på grund av pandemin. 

- När det gäller smittspridning av coronaviruset så har Anna-Karin 

Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerat om att det i 

dagsläget inte finns någon smitta på de särskilda boendena. Så fort någon, 

boende eller personal, har symptom så testas dessa. Om någon testar 

positivt arbetar man med smittspårning. Den politiska viljan är tydlig, 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen ska sätta in så mycket personal 

som krävs. 

När det gäller vaccin finns det en plan för detta, men det är ännu oklart när 

kommunen kommer att kunna börja vaccinera. När allmänheten ska börja 

vaccineras är det MedPro som är ansvariga för detta, även när det gäller att 

informera. 

- Kommunfullmäktige har antagit en IT- och informationssäkerhetspolicy. 
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- IT-enheten har en ny IT-chef, Torbjörn Stake, och enheten har förstärkts 

med medel för att kunna åtgärda områden där kommunen har behov av 

moderniseras. 

- Lanthandeln i Fengersfors blomstrar och har ordnat så att det är möjligt att 

få hemkörning, för den som har behov av detta. 

 

 

4. Inkomna frågeställningar från SPF och PRO 

 

Det kommunala pensionärsrådet har frågor kring personal som inte har svenska 

som modersmål, vilket äldreomsorgschef Marco Niemälä har besvarat. Varje gång 

en person anställs bedömer ansvarig chef om personen är lämplig att arbeta i 

verksamheten, och då är språkkunskap en faktor. Sedan får personen en 

introduktion och efter detta görs ytterligare en bedömning för att avgöra om 

personen är lämplig. Den personal som är fast anställd ska vara utbildade 

omvårdare.  

I nuläget finns det personer som gör praktik inom vården. Anledning till att de gör 

praktik kan vara att personen behöver till exempel arbetsträning eller språkträning. 

För de personer som gör praktik för att få språkträning, så arbetar man inte direkt 

mot brukare.  

Eftersom Åmåls kommun tillhör vård- och omsorgscollege genom 

vuxenutbildningen, kommer en person genom detta utbildas till instruktör, som i 

sin tur kommer att utbilda ombud. Ombudens uppgift är att skapa en god kultur på 

arbetsplatsen och ge stöd till dem som inte har svenska som modersmål.  

 

Det kommunala pensionärsrådet har även en fråga gällande den insändare som 

publicerats i PD. Insändaren rörde trängsel i stan, till exempel i butiker. När det 

gäller allmän plats, såsom butiker är det polisen som har tillsynsansvar. 

Kommunen har endast tillsynsansvar i de egna lokalerna. Kommunen hyr heller 

inte ut lokaler till evenemang eller dylikt som riskerar att bryta på de 

rekommendationer som finns. 

 

När det gäller otrygghet bland äldre, så lyfter det kommunala pensionärsrådet att 

det är många äldre som inte vågar gå ut. Frågan är komplicerad, då det finns en 

skillnad mellan faktiska händelser och upplevd trygghet. Det är få brott som 

drabbar äldre personer som rör sig i staden, men den upplevda otryggheten är ändå 

hög. I nuläget har kommunen väktare som jobbar, och den upplevda tryggheten är 

en fråga som kommunen fortsatt arbetar med.  

 

När det gäller frågan om öppenpsykiatrimottagningen i Åmåls kommun, så är ännu 

inga beslut tagna. Kommunen följer regionens hantering av ärendet noga, för att 

kunna ha en beredskap inför det beslut regionen kommer att ta. Stänger 

öppenpsykiatrimottagningen kommer troligen belastningen att öka på kommunen. 

Den närmsta mottagningen kommer då att finnas i Bäckefors.  

 

Det kommunala pensionärsrådet efterfrågar information om det nya särskilda 

boende som ska byggas. I nuläget finns det en projektgrupp, som bland annat 

består av förvaltningschef och andra representanter från förvaltningen. 
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Projektgruppen tittar på aktuell forskning, hur andra kommuner har byggt nya 

särskilda boenden och vilken typ av teknik som ska finnas på boendet. Planen är att 

det särskilda boende även ska rymma en avdelning för korttidsboende, samt en 

kontorsdel. Det är ännu inte klart vart boendet kommer att ligga. 

 

I samband med att barn- och utbildningsnämnden planerar att bygga en ny förskola 

och välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ett nytt särskilt boende, så har 

Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativärende om att förskola och det särskilda 

boendet ska finnas i samma byggnad. Förvaltningarna arbetar nu med att undersöka 

denna möjlighet. Båda förvaltningarna ser dock att det finns en viss problematik 

kring detta. En stor fråga blir hur det går att begränsa smittspridning i en sådan 

kombinationsbyggnad. Det finns också vissa oklarheter kring om det är möjligt att 

bygga ett sådant boende utifrån de byggtekniska krav som finns. Ewa Arvidsson 

understryker att är positivt att umgås över generationsgränserna, men att det finns 

andra lösningar för detta.  

 

 

 

5. Mötet avslutas 

 

Ewa Arvidsson, ordförande, önskar det kommunala pensionärsrådet god jul och 

tackar för gott samarbete. Ledamöterna tackar för det goda samarbetet och önskar 

god fortsättning. 

 

 

 


