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2019-11-26 

 

  

Pensionärsråd  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors kl. 10:00–12:00 

  

Beslutande Thony Liljemark (OR) 

Eva Johansson (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Lisbeth Larsson (PRO Sunnemo) 

Margareta Johnsson (PRO Ekshärad) 

Claes-Henrik Engström (SPF Hagfors-Uddeholm) 

  

Övriga Gun-Britt Edvardsson (OR) 

Thor Millvik (OR) 

Tomas Pettersson (S) 

Barbro Eriksson (PRO Hagfors) 

Birgitta Andersson Nordh (PRO Råda) 

Inger Svensson (PRO Ekshärad) 

Anita Beckman (SPF Hagfors-Uddeholm) 

Bodil Tönnberg, Sunnemo PRO 

Maria Persson, Socialchef 

Carina Viberg, Verksamhetschef 

Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare 

Caroline Eriksson, Kommunpolis, 10:00-10:45 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2019-11-28 

  

Avser paragrafer 18 - 23 

  

  

Sekreterare  

 Malin Qvicker 

  

  

Ordförande  

 Thony Liljemark 

  

  

Justerande  

 Barbro Eriksson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Pensionärsråd 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-28 

Datum då anslaget tas ned 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Malin Qvicker 
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§ 18 Information från kommunpolisen 

Kommunpolis Caroline Eriksson informerar kring den samverkan som funnits 

mellan lokalpolisen och kommunerna Sunne, Hagfors, Torsby samt Munkfors 

sedan 2015 där man aktivt samverkar kring brottsförebyggande frågor, 

trygghetsråd, minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i 

kommunerna.  

Några av de stora frågorna just nu är drogerna som florerar bland framför allt 

ungdomar i samhället. Det är lätt att beställa droger på internet och få hem det 

direkt i brevlådan.  

Vid dagens möte tas även frågan kring högt spelande bilar nattetid i centrum upp 

där det finns liknande bekymmer i de närliggande kommunerna. Caroline 

förklarar vikten av att fokusera på ungdomarna och få en tryggare centrumkärna. 

Dock har vi i de fyra aktuella kommunerna en bra trygghet jämfört med många 

andra kommuner ute i landet men det är ett fortskridande arbete som pågår 

ständigt. 

_____ 
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§ 19 Föregående protokoll 

Föregående protokoll, 2019-10-03, §§ 14-17 lades till handlingarna.  

_____ 
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§ 20 Information från verksamheten 

-Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 

Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller 

som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om 

sin äldreomsorg. Av de tillfrågade i Hagfors kommun var svarsfrekvensen mellan 

40-60 %. I resultatet kan man bland annat se att de allra flesta med äldreomsorg 

anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen, känner förtroende för 

personalen men man kan även se att många besväras av ensamhet och inte alltid 

vet vart man vänder sig med sina synpunkter och klagomål. Sammantaget är 97 % 

nöjda med sin äldreomsorg.  

-Socialchef Maria Persson informerar kring ”God och nära vård” där målet är att 

skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa 

samt att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling 

utifrån deras förutsättningar och behov. Målet är att främja förutsättningarna för 

samordning av vårdinsatser, samverkan mellan vårdaktörer, tillgänglighet och 

ökad delaktighet för patienter. Regionerna ska fortsätta utveckla arbetet med 

patientkontrakt vilket bygger på värdegrunden i personcentrerad vård. Med 

patientkontrakt ska det på sikt finnas en dokumenterad överenskommelse med 

gemensamt ansvar där det är tydligt beskrivet vad patienten gör för sig själv och 

vad vården gör. 

-Vad gäller budgeten så påvisar Individ- och omsorgsutskottet störst 

budgetunderskott, framför allt är det hemtjänsten som kostat, totalt -13 miljoner 

kronor. Lite överkostnader även vad gäller särskilt boende (SÄBO), där det i 

första hand är kostnader för extrabemanning vid calicivirus. Kostnaderna för 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har också ökat vad gäller ekonomiskt bistånd. 

LSS och socialpsykiatrin påvisar istället en liten positiv prognos. Totalt hamnar 

man i budgeten på -14 miljoner. 

- Socialchef Maria berättar att man i dagsläget tittar på hur man ska verkställa 

ytterligare SÄBO-platser. 40 fler platser behövs fram till år 2038 enligt 

prognosen. 

- Inför 2020 har man lagt förslag på förändringar i vård- och omsorgstaxan, t.ex. 

kosten för SÄBO och korttidsboendet blir fem kronor dyrare per månad. 
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§ 21 Överklagningar 

Inga överklagningar att rapportera. 

_____ 
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Dnr KS 2019/535 

§ 22 Sammanträdesdagar 2020, Pensionärsrådet 

Rådet sammanträder fyra gånger per år om inget annat anges i kallelsen i 

sammanträdesrummet, stadshuset 

Tisdagar kl. 13:00-15:00. 

Kallelse skickas ut två veckor innan mötet. 

  

2020-03-17   

2020-06-09 

2020-09-15 

2020-11-17   

 

Beslut 

Pensionärsrådet godkänner förslag till sammanträdesdagar för 2020. 

_____ 
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§ 23 Övriga frågor 

-Den 2-4 december finns tillfälle för den som är 65 år och äldre att lära sig att bli 

mer digital. Elever från högstadiet tillsammans med handledare kommer hjälpa till 

att visa hur man exempelvis skaffar bank-ID eller ett mejlkonto, hur youtube 

fungerar, hur man lägger upp en bild på facebook eller hur man köper en stol på 

blocket. Två elever och en vuxen handledare kommer att sitta vid varje bord 

tillsammans med deltagarna där man hjälps åt att svara på frågor. 

-Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 att bevilja kommunal borgen till 

KHP Uvå Strand för den totala finansieringen av projektet motsvarande ett belopp 

om maximalt 89,8 miljoner kronor. Claes-Henrik Engström informerar kring det 

planerade seniorboendet där det första steget är att bilda en bostadsrättsförening.  

-Socialdemokraterna har tidigare lämnat in en motion om pensionärer kunde få äta 

i skolornas matsalar, man fick då avslag på motionen. Socialdemokraterna har nu 

lämnat in ett nytt förslag om möjligheten att lämna ut matlådor till äldre i 

Sunnemo som ett projekt från och med 2020-01-01. Ärendet ska upp i 

kommunstyrelsen den 2 december. 

-Önskemål om handikappanpassning av trapporna på Hagfors kyrkogård. Sten-

Inge Olsson informerar att frågan är lyft i kyrkorådet vad gäller samtliga trappor i 

Hagfors pastorat, han återkommer med besked. 

_____ 

 
 


