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Protokoll 2022-11-15

Pensionärsrådet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Plats och tid Sammanträdesrummet Hagfors stadshus kl. 13:00-15:00

Beslutande Thony Liljemark (OR)
Sten-Inge Olsson (S)  
Tomas Pettersson (S) 13:40-15:00
Kajsa Johansson (PRO Sunnemo)
Catharina Lange (PRO Råda)
Gullan Bergsten (PRO Ekshärad) 
Ann-Christine Månsson (PRO Hagfors)
Irene Runkvist Karlsson (SKPF)
Urban Persson (SPF Älvdalingen)
Claes-Henrik Engström (SPF Hagfors-Uddeholm)

Övriga
Bodil Tönnberg (PRO Sunnemo)
Barbro Eriksson (PRO Hagfors)
Maria Persson, socialchef
Isa Nyberg, MAS 14:30-15:00
Britt Lindberg, enhetschef Hagfors/Ekshärads vårdcentral 14:30-15:00
Carina Jäger, distriktssköterska Hagfors/Ekshärads vårdcentral 14:30-15:00
Helena Granlund, sekreterare

Plats och tid för justering Administrativa enheten  2022-11-21

Avser paragrafer § 20 - § 25

Sekreterare
Helena Granlund

Ordförande
Thony Liljemark

Justerande
Irene Runkvist Karlsson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdatum 2022-11-15
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-30
Datum då anslaget tas ned 2022-12-22
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Helena Granlund
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Dnr KS/2022:4

§ 20 - Föregående protokoll 
Föregående protokoll, 2022-09-13, §§ 13-19, lades till handlingarna.
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§ 21 - Information från pensionärsföreningarna 
-PRO Hagfors: Man har haft höstmöte den 27/10. 
Besök av advokaterna David och Amanda som pratade om framtidsfullmakt som 
du som privatperson kan ge till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk 
ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina 
ekonomiska och personliga angelägenheter. Personen får då representera dig 
längre fram i livet. 
25/11 jultallrik på Hotell Monica och den 3/12 är det bussresa till Nora 
julmarknad.
Två boende på Uvå Strand önskar avhämtning av mat i kantin på ÄBC. 
Socialchef Maria Persson får i uppdrag att utreda frågan närmare till nästa 
pensionärsråd. Kontaktperson på Uvå Strand är Gunilla Forsberg.

-SKPF: Julbord på Valbergsängen där cirka 100 medlemmar är anmälda. 

-PRO Ekshärad: Man hade medlemsmöte den 14/11 och tittade bland annat på 
filmen ”Mig lurar ingen” som handlar om telefonbedrägerier. 
Julfest i Skoga bygdegårdsförening. Besök på Bellmansgården den 19/12 med 
julklappsutdelning samt underhållning.

-SPF Älvdalingen: Föreningen har inte haft så mycket verksamhet p g a pandemin 
men en jultallrik är planerad i början av december.

-PRO Råda: Majvor Villman avgår som ordförande, det fattas även kassör samt 
sekreterare och man har funderingar kring att gå över till PRO Sunnemo. 

-PRO Sunnemo: De hade höstmöte under vecka 45. Man upplever att det är lätt 
att få folk att ställa upp i föreningen vid till exempel aktiviteter. De är cirka 135 
medlemmar och har under året sålt cirka 800 skraplotter. Inplanerad grötfest i 
mitten av december.

-SPF Hagfors-Uddeholm: Tyvärr får man inte ihop en egen styrelse, SPF-region 
ställde upp med två ledamöter men det saknas fortfarande kassör och en 
styrelsemedlem. 
Medlemsmöte under vecka 45. Inplanerad pubafton den 15/11 samt julbord på 
Hotell Monica.
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§ 22 - Information från verksamheten 

-Återkallelse av matlådor: Matleverantören Sodexo återkallat matlådor p g a 
misstanke om Listeria i maten. Ingen har uppvisat några symtom och 
inkubationstiden har gått ut. 
-Covid 19: Det har varit högre sjukfrånvaro bland personalen då man fortfarande 
ska stanna hemma vid symtom. Återkommande har verksamheten fått besked om 
individer, medarbetare eller vård- och omsorgstagare som konstaterats med covid-
19 under hösten. Ingen större smittspridning inom verksamheterna har 
förekommit under hösten. 

-Flyktingmottagande från Ukraina: 11 flyktingar har kommit till Hagfors 
kommun, tilldelningstalet var 38. 14 kvotflyktingar varav hälften har kommit och 
andra hälften väntas anlända under december.

-SÄBO Häggården: Man har använt lägenheter för korttidsvård tidigare men 
under vecka 44 börjar inflytt i de nybyggda lägenheterna för enskilda som 
beviljats särskilt boende. 

-LSS-boende: Man ser ett ökat behov av LSS-boende.

-Ekonomiskt bistånd: Elpriset har inte drabbat Hagfors så hårt och det är en 
minskning av antalet biståndssökande, 113 stycken hushåll under oktober.

-Vad tycker de äldre om äldrevården?: Genomgång av enkätsvar avseende 
hemtjänst.  För mer information kring resultatet gå in på:
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/ 

-Framtidens Värmland: God och nära vård, hälsa och omsorg. Man jobbar på 
regionalt och för att ta fram en plan för tjänstemännen. Man vill främja ett hållbart 
arbetsliv inom vård och omsorg.

-Enhetschef Britt Lindberg vårdcentralen Hagfors/Ekshärad samt 
distriktssköterska Carina Jäger kom och pratade om Seniormottagningen som ska 
öppnas inom kort. På vårdcentralen har man samlat patientgruppen som består av 
patienter från SÄBO och Hemsjukvård. Arbetsgruppen består av geriatriker, 
samordningssköterska, Minnesmottagning och en 75+ Seniormottagning. 
Demensmottagningen är redan igång där geriatriker Börje Bjelke arbetar. 
Pensionärsrådet ser positivt på detta. 

-Har man frågor inför pensionärsråden är man välkommen att skicka in dem till 
kommun@hagfors.se.
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§ 23 - Information sammanträdesdatum 2023 
Information kring sammanträdesdagar för 2023. 
Rådet sammanträder fyra gånger per år, tisdagar kl. 13:00-15:00. Kallelsen 
skickas ut två veckor innan mötet.

Sammanträdesdagar 2023:

2023-03-14

2023-06-13

2023-09-12

2023-11-14
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§ 24 - Överklagningar 
Inga överklagningar att rapportera.
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§ 25 - Övriga frågor 
-Irene Runkvist Karlsson, SKPF: I många kommuner ligger pensionärsrådet under 
kommunstyrelsen. Socialchefen informerar att pensionärsrådet har koppling till 
Trygghetsrådet och att inga organisatoriska förändringar är planerade i dagsläget.

-Ann-Christine Månsson, PRO Hagfors: Önskemål om handikappanpassning av 
kyrkogården, det saknas bland annat räcke i trappan. Då kommunen inte har 
någon rådighet tar Sten-Inge Olsson med sig frågan till Kyrkorådet. 
Förfrågan kring höga trottoarkanter i kommunen. 
Frågor angående  extra budget för anpassningar på särskilt 
boende,  Bellmansgården och Häggården nämns. Fråga kring varför inte de sedan 
tidigare anpassade lägenheterna för personer med speciella behov samt personer 
med dubbeldiagnoser används till målgruppen.  Socialchefen informerar om att de 
lägenheterna används och utgör ett LSS-boende med inriktning psykiatri. Det  är 
ett trapphusboende och det  finns inte tillgång till så många lägenheter i markplan. 
På särskilt boende finns idag en bred målgrupp som även innefattar enskilda med 
andra diagnoser utöver åldrande. I olika stadier i vissa diagnoser kan olika typer 
av symtom kräva speciella anpassningar. Behov kan variera och verksamheten 
ansvarar för att möta behovet. Vi är inte en kommun som har behov av ett större 
antal platser per målgrupp utan får anpassa efter behov. Delvis finns kompetensen 
inom verksamheten men utifrån det specifika behovet behöver kompetensen inom 
verksamheten fördelas och eller utökas. Ibland krävs samverkan med andra 
eller  att man behöver arbeta på nytt sätt.
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