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Tid och plats: C-salen i Folkets hus, fredagen den 10 mars, kl. 10.00 – 12.00 

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

Anita Bohlin Neuman (V) ordförande 
Carina Sätterman (S) 
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 
Ingrid Johansson, Anhörigföreningen 
Tauno Inkinen, Finska föreningen 
 
  

Ej tjänstgörande  
ersättare: 

Sonja johansson, SPF 
Irene Gustavsson, tillträdande representant för Anhörigföreningen 

 
ÖVRIGA 
DELTAGARE 

 

  

Tjänstemän: Ingmar Ångman, socialchef 
Anders Lutman, servicechef 
Marianne Andersson, sekreterare 
 

Utses att justera: Evert Karlsson 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen, 2017-03-27 

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 1 - 6 
 
 
 
_______________________________ 
  Marianne Andersson  
 
 
 
_______________________________ 
 Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
 Evert Karlsson 
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2017-03-10 

Datum när anslaget sattes upp: 2017-03-27 

Datum när anslaget tas ner: 2017-04-20 

Protokollet förvaras vid: Kansliavdelningen 

Underskrift:  
 
______________________________ 
 Marianne Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 1 Dnr:   

Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet, och då speciellt socialchef Ingmar Ångman 
och servicechef Anders Luthman.  

Justerare 
Som justerare av protokollet utses Evert Karlsson.   

Dagordning 
Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

 IT-guide 

 Trygg hemgång 

 Ändat datum för mötet i maj 

Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte 2016-11-18 godkänns och läggs till handlingarna.  

Anmälan av nya ärenden 

Inga önskemål från ledamöterna.  
 
___________  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 2 Dnr:   

Information från socialnämnden 

Ärendet 
Ingmar Ångman informerar om socialförvaltningens bokslut, verksamhet och 
utmaningar inför framtiden. 
 
Nämndens bokslut visar för första gången på länge ett överskott med 2 175 tkr.  
 
Flyktingmottagning 2015 ställde stora krav på verksamheten. Andra halvåret 2015 var 
historiskt genom den stora ström av flyktingar som tog sin tillflykt till vårt land. Detta 
har påverkat vår verksamhet 2016 på flera sätt. Två nya boenden för ensamkommande 
barn har tillskapats under året. Liagården togs i bruk under mars månad och har som 
mest inhyst 24 ungdomar. På fyra översta våningsplanen vid Slingan 6 har 
utslussningslägenheter tillskapats. Även där ryms plats för 24 boende. Antalet nya 
ensamkommande barn var 2016 fyra stycken. 2015 tog vi emot över 70 stycken.  
 
Inom den kommunala flyktingmottagningen har vi under 2016 tagit emot 106 nya 
kommuninvånare. Ingen av dessa har kommit från Migrationsverkets 
anläggningsboenden. Sju är så kallade kvotflyktingar som kommer direkt från FNs 
flyktingläger och resten har bosatt sig i kommunen på egen hand eller anknutit till 
familjemedlemmar. Framförallt är tillgången till bostäder ett problem.  
 
Integrationen av nyanlända är en utmaning och där möjligheten till egen försörjning är 
viktig. Kommunen har därför satsat på olika arbetsmarknadsåtgärder.  
 
Genomlysning av hemtjänsten har gjorts av utomstående konsult. Pekar på en hög 
kostnad för hemtjänsten och för korttidsboende. Handlingsplan ska presenteras efter 
sommaren.  
 
Idag har vi ingen direkt kö till äldreboende.  
 
Kommunen kommer att satsa på ett hemtjänstteam. Provas i mindre omfattning under 
2017 för att 2018 införas i hela verksamheten. Många kommuner har infört det här 
arbetssättet och de har haft goda erfarenheter både ekonomiskt och framför allt för den 
enskilde. Det blir en tryggare hemtagning där teamet möter upp i hemmet. Möjligheten 
till träning och återhämtning fungerar ofta bättre hemma. I teamet ska ingå 
sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, biståndshandläggare. Naturligtvis 
kommer fortfarande möjligheten till korttidsvård att finnas i de fall det inte kan fungera i 
hemmet.  
 
Nytt betalningsansvar kommer att införas. Det innebär att utskrivningsklara kommer att 
skickas hem efter 3 dagar (vardag som helg) mot nuvarande 5 dagar (vardagar). Det ställer 
krav på kommunen och kräver en annan planering där hemtagningsteam är en del. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 3 Dnr:   

Information från servicenämnden 

Ärendet 
Anders Luthman berättar vad som är på gång inom serviceförvaltningen.  
 
VA-området 
Nytt vattenverk ska byggas. Rening genom filtrering. Inga kemikalietillsatser. Innebär en 
investering på 30 – 40 mkr men kommer att ge en säker vattenförsörjning. 
 
För Svartå finns en del problem när det gäller vattenförsörjningen. Planering finns för 
att överföra vatten från Degerfors.  
 
Renhållning 
Ny sopbil har köpts in.  
Man kommer att satsa på mer och bättre källsortering. Kommer också att erbjuda 
hämtning av trädgårdsavfall 1 ggr/14:e dag. Tjänsten kommer att vara frivillig.  
Kostnaden är 660 kr. 
 
Kanadaskogen 
Ska satsa på aktiviteter i Kanadaskogen. Lekplatsen ska förbättras, en grillplats byggas, 
utomhusgymmet kommer att flyttas och läggas i anslutning till lekplatsen.   
Boulebanan ska rustas upp. Den är en viktig och välbesökt aktivitet. Tennisbanor och 
båtplatser är också något som finns i anslutning till Kanadaområdet.  
 
Blomdekorationer 
Förvaltningen har fått mer pengar till blomdekorationer i samhället. Förra årets satsning 
bl. a på torget var mycket uppskattat.  
 
Övrigt 
Finns önskemål om fler ute-gym i anslutning till löparslingorna i Råbäck, Åtorp och 
Svartå. 
 
Gatuunderhåll 
Gatuunderhållet är eftersatt men ska nu åtgärdas. Börjar med att laga potthål.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 4 Dnr:   

Trygg hemgång 

Ärendet 
Fråga om varför kommunen inte har anslutit till arbetssättet Trygg hemgång som 
används i många kommuner.  
 
Som framgått av socialchefens genomgång är kommunen på väg in i detta arbetssätt 
genom att skapa ett hemtagningsteam. Provas i mindre omfattning under 2017 för att 
sedan 2018 införas i hela verksamheten.   
  
__________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 5 Dnr:   

Ändrat datum för mötet i maj 

Ärendet 
KPR den 26 maj flyttas till fredagen den 2 juni kl. 10.00-12.00 i C-salen. 
 
Fler förslag diskuterades vid mötet men efter en granskning av almanackor fick det bli 
den 2 juni.  
 
__________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 6 Dnr:   

IT-guide 

Ärendet 
I många kommuner bedrivs en verksamhet med IT-guide. Det är en verksamhet där 
unga – oftast utlandsfödda – hjälper äldre personer med IT-guidning. Det kan vara hur 
man använder telefon, surfplattor, datorer och olika IT-tjänster. Det harvarit mycket 
uppskattat. 
 
Degerfors kommun uppmanas att starta en motsvarande verksamhet.  
 
 
 
 


