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Tid och plats: Kl. 10.00 – 12.00, D-salen i Folkets hus 

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

Anita Bohlin Neuman (V) ordförande 
Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors 
Bernt Fägerås, PRO Degerfors 
Britt Johansson, PRO, Åtorp 
Barbro Vindahl, SPF 
Bengt Carlsson, SPF 
Evert Karlsson, PRO Svartå: 
Maj-Britt Bengtzing, SKPF 
Stina Jansson, SKPF 
Tauno Inkinen, Finska föreningen 
 

Tjänstgörande  
ersättare: 

Stig Hallstensson (S) ersättare för Carina Sätterman (S) 

ÖVRIGA 
DELTAGARE 

 

Icke tjänstgörande 
ersättare 

Sonja Johansson, SPF 

Tjänstemän: Marianne Andersson, sekreterare 
Roland Halvrsson, kommunalråd   
Jörgen Neuman, IT-samordnare  
 
 
 

Utses att justera: Stina Jansson 

Justeringens  
tid och plats: 

  

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 6 – 9  
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson 
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
  Stina Jansson  
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2016-04-29 

Datum när anslaget sattes upp:  

Datum när anslaget tas ner:  

Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet 

Underskrift:  
 
______________________________ 
  Marianne Andersson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 6 Dnr:   

Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet. 

Justering av protokoll 

Stina Jansson utses att justera protokollet. 

Dagordning 

Dagordningen fastställs med ett tillägg om önskemål om föreläsare på temat fysisk 
träning för äldre.  

Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan några synpunkter. 
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KPR § 7 Dnr:   

Information om kommunen  

Ärendet 
Kommunalråd Roland Halvarsson är inbjuden till rådet för att berätta lite om vad som 
hittills gjorts i Degerfors under mandatperioden. 
 

 Räddningstjänstens nya station var en stor satsning.  
 

 Nya cykelvägen mellan Karlskoga och Degerfors invigs den 22 juni. Räcke 
kommer att sättas upp som avgränsning mellan körbana och cykelväg. 

 

 Järnvägsstationen rustas upp. Kommunen har fått stöd från regionen med 2,8 
mkr. Möjligheten att få manuell biljettförsäljning ska undersökas.  

 

 Degerfors har nu helt fossilfri uppvärmning. Priset på fjärrvärme bedöms kunna 
ligga kvar på nuvarande nivå under flera år. 

 

 VA-anslutning vid Västra Möckelnstranden är snart klar. Det innebär att 88 
fastighetsägare fått kommunalt vatten och avlopp.   

 

 Håkanbolsbäcken kommer att restaureras till sommaren. Finns ett unikt bestånd 
av Blåöring i bäcken som kommer att få större möjlighet att överleva och 
utvecklas.  

 

 2 mkr anslås per år för asfaltering. 400 000 kr avsätts för lagning av potthål. 
 

 Upprustning av lekplatser i Åtorp och campingen.  

 Nya stugor vid Degernäs camping som är handikappvänliga.  
 

 Fiber på landsbygd är på gång söder om Åtorp.   
 

 På Stora Valla IP har investerats i konstgräs, tillbyggd läktare och uppvärmd A-
plan. Loger är under byggnad. De bekostas av Degerfors IF.  

 

 Tre vollybollsplaner har anlagts och en tennisbana rustats upp.  
 

 Det rådet brist på lägenheter i Degerfors. Vi har endast 3 % vakans på 
lägenheter. Roland presenterar några olika alternativ för nybygge som diskuteras. 
Bland annat någon form av radhus vid älven och en högre byggnad vid Stora 
Valla, rondellen, där det tidigare låg en bensinmack.  

 

 Det är viktigt att hyran för nya lägenheter ligger på en rimlig nivå.   
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Kommunen har sålt fyra fastigheter: 

 Gamla badhuset 

 LAB-byggnaden vid Järnverket.  

 Lärarbostaden i Svartå    

 Gamla brandstationen  
 
Kommunen har även köpt en fastighet, nämligen disponentvillan på Liavägen. Den är 
nu boende för ensamkommande flyktingbarn.  
 
Inom äldreomsorgen har en del personalförstärkningar gjorts. Dagverksamheten Gästis 
har ökat sitt öppethållande och har nu öppet 5 dagar i veckan.  
 
Frågor från KPR:  

 Finns några tankar på ett servicehus? Det är inte aktuellt på grund av kostnaden. 
 

 Finns möjlighet att ordna någon form av gemensam lunch på Västergården och 
där kommunen kunde hjälpa till med transport till lokalen? Att man undersöker 
vilket intresse som finns bland våra brukare.    

 

 PRO har tidigare efterfråga en lokal där man kan hålla IT-utbildning för äldre. 
Ordföranden och IT-samordnaren Jörgen Neuman tar med sig önskemålet och 
ser vad som kan göras.  

  
. 
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KPR § 8 Dnr:   

E-tjänster inom kommunen 

Ärendet 
IT-samordnare Jörgen Neuman är inbjuden för att berätta om hur kommunen använder 
e-tjänster och hur man arbetar med IT-teknik i förvaltningen.  
 
Hemtjänstpersonalen har fått surfplattor för att snabbare och enklare göra de 
dokumentationer som måste göras. Syftet med förbättrat IT-stöd är att frigöra mer 
vårdtid.    
 
Man är även på gång med att införa videokonferenser och vårdplanering på distans med 
hjälp av skype. Det skulle innebära stora besparingar i restid.  
 
 
 
 
 
 
. 
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KPR § 9 Dnr:   

Önskemål om föreläsare 

Ärendet 
Bernt Fägerås har varit på en intressant föreläsning om nyttan med fysisk aktivitet för 
äldre som fler borde få del av. Lämnar information om föreläsningen till ordföranden.  
 
 
. 
 


