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Plats och tid Via telefon, kl. 13.30-14.50 

Närvarande  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Lena Kock, SPF 

Annette Andeling, SPF 

Ingela Hedlund, SPF 

Inger Gustavsson, SPF 

Anita Larsson Hög, PRO 

Bibbi Moberg Aregarn, PRO 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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1. Mötets öppnande 

Ordförande Ewa Arvidsson hälsar pensionärsrådet välkomna till årets första möte 

och förklarar mötet öppnat. Ordförande hälsar det kommunala pensionärsrådets nya 

ledamot, Anette Andeling, SPF, välkommen. 

 

 

2. Information från kommunen 

 

Ewa Arvidsson, ordförande, informerar om att Åmåls kommun har haft möte med 

Västra Götalandsregionen gällande neddragningarna på den öppenpsykiatriska 

mottagningen i Åmål. Åmåls kommuns socialtjänst har en nära dialog med 

regionen och MedPro angående detta. Den öppenpsykiatriska mottagningen i Åmål 

kommer fortsatt att ha öppet 5 dagar i veckan, men med en minskad bemanning. I 

Bäckefors kommer en specialistmottagning att finnas. Det finns även planer på att 

eventuellt öppna en specialistmottagning i Trollhättan, som skulle kunna vara mer 

tillgänglig för Åmålsbor. Regionen kommer även att stärka det mobila teamet. 

Regionen undersöker också möjligheten att inleda ett samarbete med Region 

Värmland. Det är ännu inte beslutat när förändringen ska genomföras, men 

regionen understryker vikten av att övergången ska ske så smidigt som möjligt och 

att man värnar om patienterna.  

 

Socialstyrelsen genomför årligen enkätundersökningar som resulterar i rapporterna 

”Så tycker de äldre om särskilda boenden” och ”Så tycker de äldre om 

hemtjänsten”. Enkäten som gäller hemtjänsten hade 130 svarande i Åmåls 

kommun, vilket motsvarar 53,9% av de tillfrågade. För 2020 var det färre svarande 

än det varit tidigare år, vilket kan bero pandemin. Ordförande går igenom 

enkätsvaren. De svarande är nöjda med bemötandet i hemtjänsten och känner 

förtroende för personalen. De frågor där resultaten är något lägre är vilken tid på 

dagen man får hjälp på, ensamhet och var man vänder sig om man har synpunkter 

eller klagomål. Nöjdheten med hemtjänsten är 90 procent.   

När det gäller enkäten för personer på särskilda boende så svarade 40 personer, 

vilket motsvarar 31% av de tillfrågade. De svarande är nöjda med tryggheten på 

boendet, förtroende för personalen är högt och de boende tycker att det är lätt att få 

kontakt med personalen. Det de boende var mindre nöjda med var svårigheten att 

komma i kontakt med primärvården och tillgängligheten till läkare. Nöjdheten är 

86 %.  Förvaltningen kommer att arbeta vidare med resultaten från enkäterna för att 

förbättra sitt arbete.  

 

Det kommunala pensionärsrådet får ta del av en sammanställning av de statsbidrag 

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått 2020. Sammanställningen visar 

vilka statsbidrag som förvaltningen fått, statsbidragens storlek, samt om någon del 

av statsbidraget har återbetalats. Statsbidragen som välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har tagit del av är bland annat äldreomsorgslyftet, 

trygg hemgång och välfärdsteknik inom äldreomsorgen.  

 

När det kommer till vaccinering så har det inte varit helt lätt att planera, beroende 

på att tillgången till vaccin har varierat. I dagsläget är alla som bor på särskilt 
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boende, äldre som bor på LSS-boende och alla som har hemtjänst blivit 

vaccinerade, med minst en första dos. När det gäller personal finns ingen exakt 

uppgift om hur många som vaccinerats, men intresset från personalen har varit 

stort. Personer med vissa allergier och med vissa sjukdomar ska vaccinera sig på 

MedPro vårdcentral eller på specialistmottagning. Det är MedPro som är ansvariga 

för vaccineringen, men de får hjälp av kommunen. MedPro ringer nu äldre för att 

boka in vaccinering. Lena Kock informerar att om en person önskar vaccinering av 

ett visst vaccinmärke, och därmed tackar nej till andra typer av vaccin, hamnar 

personen sist i kön. Frågan om MedPro har säkerställt att alla vaccinerade kommer 

att få samma vaccin när de får den andra dosen kommer upp, och Lena Kock 

kommer att ta med frågan till MedPros äldreråd.  

 

 

4. Inkomna frågeställningar från SPF och PRO 

 

Lena Kock och Bibbi Moberg Aregarn informerar om den enkät som välfärds- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram och som ska skickas ut till alla i 

kommunen som är födda 1941 och bor hemma. Lena och Bibbi har deltagit i 

arbetet som referenspersoner. Ewa Arvidsson informerar att enkäten kommer att 

sammanställas och redovisas för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Frågorna i 

enkäten gäller fysisk och psykisk hälsa, hur pandemin har påverkat livet, samt 

information om, och behovet av, hjälp och stöd.  

 

Ewa Arvidsson informerar om vårdplanering när en person flyttar in på särskilt 

boende. Personalen vill gärna att anhöriga lämnar in en levnadsberättelse om 

personen, särskilt viktigt är det om personen har en demenssjukdom. Att ha 

kunskap om personens liv är en viktig del av att ge personen en bra vård. Det ingår 

också i handlingsprogram demens.  

 

Det kommunala pensionärsrådet har en fortsatt dialog om språkkunskaper hos 

personalen i vården (se även föregående möte). KPR kommer även fortsatt att ha 

en dialog kring detta. I dagsläget så sker all placering av personal som behöver 

språkträning i nära samarbete med vuxenutbildningen.  

 

SPF och PRO informerar om sina aktiviteter och hur föreningarna arbetar under 

den pågående pandemin. 

Lena Kock informerar om att SPF och PRO nu kommer att delta i Trygg Åmål. 

Det kommunala pensionärsrådet efterfrågar också att rådets protokoll ska 

publiceras på kommunens hemsida.  

 

 

5. Mötet avslutas 

 

Ewa tackar för ett bra och givande möte och avslutar mötet. 

 

Det kommunala pensionärsrådets kommande möte genomförs den 24 juni. 

 

 


