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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
Plats och tid Åmåls Stadshus, kommunstyrelsesalen kl. 13.30 – 15:50 

Ordinarie 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Lena Kock, SPF 

Annette Andeling, SPF 

Bibbi Moberg Aregarn, PRO 

Lillemor Dahlgren, PRO 

 

 

 

Inger Gustavsson SPF 

Anita Larsson Hög, PRO 

Lisbeth Hultgren, PRO 

 

 

 Övriga deltagare Marco Niemelä, § 18 

Niklas Wahlström, klimat- och miljöstrateg § 19 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

 

 
 

 

Underskrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 14 -21 
Ida Tornestrand  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 

 

 

 

 

Annette Andeling 

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

Organ Kommunala pensionärsrådet   

  

Sammanträdesdatum 2021-09-30 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Tornestrand 
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§ 14 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande Ewa Arvidsson (S) hälsar det kommunala pensionärsrådet välkomna 

till årets tredje möte. Ordförande förklarar mötet öppnat.  

 

§ 15 

 

Val av justerare 

 

Annette Andeling utses att justera dagens protokoll, jämte ordförande. 

 

§ 16 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

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

Kock betonar att de noggrant beskrivande protokollen är uppskattade när 

företrädarna för pensionärsorganisationerna förmedlar informationen vidare. 

 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna efter genomgången.   

 

§ 17 

 

Information från kommunen 

 

Ewa Arvidsson informerar pensionärsrådet om Åmåls kommuns Fixartjänst och 

läser upp ett e-postmeddelande från enhetschef Joacim Dahlman. Fixartjänst erbjuds 

till kommuninvånare som är 70 år eller äldre samt till personer med rörelsehinder. 

Genom Fixartjänst vill kommunen öka tryggheten och förebygga fallolyckor i 

hemmen. 

 

Då Fixartjänst är en kommunal verksamhet får den inte konkurrera med privata 

företag. För att inte konkurrera med privat verksamhet ska, enligt Skatteverkets 

regler3, de tjänster som ska tillhandahållas ej vara kvalificerade tjänster, vilka kan 

omfattas av RUT-avdrag eller ROT-avdrag. 
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Fixartjänst skall därför inte utföra tjänster som hemtjänsten har ansvar att utföra eller 

tjänster som kräver behörighet. Individen som anlitar Fixartjänst måste själva köpa 

in det material som behövs. Exempel på vad fixartjänst kan hjälpa till med är att 

Byta batterier i brandvarnare, sätta upp gardinstänger eller bära en kartong till 

vindsförråd. 

 

Utöver dessa finns det fler arbetsuppgifter Fixartjänst kan genomföra. Dock så 

förbehåller de sig rätten att säga nej till arbeten de inte har kompetens eller 

behörighet att utföra. Fixartjänst är avgiftsfri och det krävs ingen 

biståndsbedömning. För kontakt med Fixartjänst ringer man Mats Fredriksson på tel 

0532-17040. 

 

Ewa informerar även om att det inte är klart hur de statliga bidragen till kommunen 

ser ut i och med att höstbudgeten inte är beslutad om än. 

 

I och med Folkhälsomyndighetens beslut om att rekommendera en tredje dos vaccin 

som påfyllnad för boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommun 

samt personer med hemsjukvård samt alla som är 80 år och äldre, har kommunen 

påbörjat dialog med MedPro som är ansvariga för vaccinationen. Inget datum är 

bestämt än för när vaccineringen ska börja. 

 

Pensionärsrådet kommer att hållas informerade om byggandet av det nya 

demensboendet. 

 

Varje kommun måste anta riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ser ut i kommunen. 

I Åmåls kommun pågår därför ett arbete med att ta fram ett så kallat 

Bostadsförsörjningsprogram. Programmet ska vara till hjälp för att kunna planera 

vad som behöver byggas nytt och veta vilka anpassningar kommunen behöver göra i 

sitt befintliga bestånd.  

 

Några av slutsatserna är att: 

- Åmål kommuns befolkning och bostadsutbud är till största delen koncentrerad till 

Åmåls tätort där 75% av kommunens invånare bor (SCB 2018). 

- Bostadsbeståndet i kommunen utgörs till störst andel av äganderätter, följt av 

hyresrätter och en mindre andel bostadsrätter 
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- Bostäderna i flerbostadshusen i Åmål utgörs till störst andel av tvåor och treor. 

Flerbostadshusen i Åmål är till stor del byggt under 1950-1990-tal, vilket indikerar 

att en betydande andel av husen saknar hiss. 

- Antalet hushåll med en referensperson på 76 år eller äldre kommer att öka fram till 

2030 vilket innebär att det kommer finnas ett ökat behov av bostäder anpassade för 

äldre med god tillgänglighet med hiss eller specialbostad. 

- Kvarteret Illern och Västra Åsen är områden som bedöms ha främsta prioritet för 

ny byggnation av bostäder. 

 

 

§ 18 

 

Besök av Marco Niemelä 

 

Marco Niemelä, verksamhetschef äldreomsorg, besöker det kommunala 

pensionärsrådet. Boenden, dagverksamhet och hemtjänst är hans 

verksamhetsområden. Marco informerar om att det finns totalt 164 boendeplatser, 

varav 86 platser är till demenssjukdom och 76 platser på äldreboenden. Behovet 

fram till år 2025 är uppskattad till ytterligare 20 platser. Det finns kö till säboplatser. 

Väntetiden är just nu 34 dagar från beslut till att man får ett erbjudande. 9 personer 

står i kö till från korttidsboende till säboplatser.  

 

Utbildningsnivå och språkkompetens: Det finns utbildningskrav vid 

tillsvidareanställning. Cirka 95 % är utbildade av våra tillsvidareanställda vilket är 

en hög andel i jämförelse med andra kommuner. Genom utbildningen ska man ha 

godkänt i kursen svenska för att få anställning. Utbildningen är via vård- och 

omsorgsprogrammet på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Det är ett gott inflöde av 

studerande och det utbildas undersköterskor kontinuerligt. 13 personer 

vidareutbildar sig just nu via Äldreomsorgslyftet från vårdbiträde till 

undersköterska.  

 

Vid rekrytering av vikarier finns ej samma krav på utbildning men de sökande måste 

passera tre nivåer för bedömning av om man lämpar sig för tjänsten. Språket är en 

del av bedömningen vid anställning. Det förekommer trots det att brukare har 

upplevt att de har mött anställda som det varit svårt att kommunicera med. 

Hörselproblem eller andra funktionsnedsättningar hos brukarna kan bidra till att det 

är svårt att kommunicera med personalen samt en ovana hos brukarna att 

kommunicera med personer med brytning. 
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Ett arbete pågår inom hemtjänsten, kallat Bättre in, för att förbättra introduktionen 

för nya anställda och för att säkerställa kvalitet i arbetet som utförs. 

 

Kontaktperson inom hemtjänsten:  En utredning har presenterats nationellt med 

förslag om att en kontaktperson inom hemtjänsten ska finnas. Detta finns redan i 

Åmåls kommun men det går att utveckla vidare för att förbättra kommunikationen 

med kontaktpersonen framhåller Marco. 

 

Pensionärsrådet passar på att ställa frågor till Marco bland annat om ovaccinerad 

personal bland äldreomsorgen. Kommunen har inte någon laglig grund för att 

kontrollera personalens vaccination svarar Marco. Utifrån hur anmälningarna till 

vaccinationerna sett ut så borde ca 80-85 % vara vaccinerade av personalen 

informerar Marco om. Han betonar att det är samma regelverk kring 

skyddsutrustning och handhygien för all personal oavsett vaccination eller ej trots 

nationella lättnader i restriktionerna. 

 

Marco svarar på frågor om wifi på särskilda boenden. Det finns wifi installerat i de 

allmänna utrymmena men inte i de privata lägenheterna. Boendena fick läsplattor 

under pandemin för att brukare skulle kunna ha kontakt med anhöriga. Dessa 

läsplattor finns kvar på boendena. 

 

Det kommunala pensionärsrådet noterar informationen och tackar för besöket.  

 

§ 19 

 

Besök av Niklas Wahlström, 

 

Niklas Wahlström, kommunens klimat- och miljöstrateg besöker pensionärsrådet. 

Han arbetar med naturvård, energieffektivisering och klimat. 

 

Niklas ger pensionärsrådet en fördjupning kring Agenda 2030 som är FN:s 

klimatmål. Det finns 17 olika mål där vi berörs i Åmål av de flesta mål. Alla mål 

hänger ihop och ska uppnås på sikt. Han visar hur målen hänger ihop kring jordens 

naturresurser, samhället och ekonomin.  

 

Åmåls kommun arbetar bland annat med målet Ingen fattigdom och dess delmål att 

minska fattigdomen med 50 %. Det finns en andel ekonomiskt utsatta människor i 

Åmål som kommunen arbetar för att minska. Kommunen planerar för aktiviteter för 
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att nå delmålet. Ett är bland annat projektet Utvecklingsjobb Åmål för att få fler i 

arbete i Åmål och komma bort ifrån försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). 

 

Åmåls kommun arbetar även utifrån målet att skydda och återställa vattenrelaterade 

ekosystem där åtgärder för Åmålsån och Kasenbergsån är aktuella. Kommunen 

arbetar också med att förhindra invasiva och främmande arter så som jätteloka och 

jättebalsamin där en åtgärdsplan tagits fram.  

 

Niklas informerar även om att Åmåls kommun är en så kallad Fairtrade City. Det är 

en diplomering för olika kommuner med syfte att producenter av olika varor ska få 

skälig ersättning för sina varor. För kommunens del handlar det om exempelvis 

inköp av kakao, kaffe och bananer. Fairtrade city-arbetet hänger samman med 

många Agenda 2030-mål, bland annat jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, hållbar 

konsumtion.  

 

Ewa förklarar att nämnderna tagit in Agenda 2030 i sina mål för verksamheterna. 

 

§ 20 

 

Information från pensionärsorganisationerna  

 

Både PRO och SPF kommer att delta i seniordagen den 1 oktober. PRO meddelar att 

de kommer att öka sina aktiviteter under hösten nu när restriktionerna lättats. SPF 

har haft sitt första månadsmöte på 1,5 år. Det var välbesökt. SPF har flyttat till 

Tingshuset. 

 

§ 21 

 

Mötets avslutas 

 

Ordförande Ewa Arvidsson avslutar mötet. Rådets nästkommande möte är den 9 

december. 

 

 

 

 

 


