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Pensionärs- och tillgänglighetsrådets 
sammanträdesprotokoll 
Datum: 2021-09-14 
Tid: Klockan 14:00 – 16:00 
Plats: KS-salen, Eda kommunkontor 
Paragrafer: §6 - §11 
 

Utses att justera 
Henry Larsson 
 

Justeringens plats och tid 
Digitalt via e-post 2021-10-14 
 

Underskrifter 
Vid nästa sammanträde i pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2021-11-30 
 

 Bertil Börjeson 
 

 Henry Larsson 

 

 Yvonne Andersson Gran 

 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Pensionärs- och tillgänglighetsrådets sammanträde  
2021-09-14. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan XXXX-XX-XX. Anslaget har tagits 
bort från digitala anslagstavlan XXXX-XX-XX. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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Justerandes signaturer  
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Närvarolista 
 

Beslutande 
Bertil Börjeson (Hela Edas Lista), ordförande 
Evy Andersson (S) 
Bo Sundbäck (S) ersättare för Odd Westby (S) 
John Badh (PRO) 
Henry Larsson (PRO) 
Gunnel Knutsson (SPF) 
Inger Jonsson (SRF) 
Marianne Wallentin (DEMENS) 
 

Övriga närvarande 
Sara Lundgren, verksamhetschef vård och stöd, § 11 
Yvonne Andersson Gran, administratör vård och stöd, sekreterare 
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§ 6 Föregående protokoll 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående kommentarer lämnas avseende pensionärs- och tillgänglighetsrådets 
protokoll från 2021-06-22. 
 
§ 2  
Ordföranden informerar om att lokal för frivilligorganisationer finns med i 
planeringen av det nya demensboendet. 

Ordföranden informerar om att pensionärs- och tillgänglighetsrådet är välkomna på 
studiebesök till trygghetsboenden i Grums och Hammarö någon gång i 
oktober/november efter att Folkhälsomyndighetens restriktioner avseende covid-19 
ändrats.  
Intresseanmälan för deltagande görs till Henry Larsson på telefon 070-219 86 22. 

Information lämnas om att distriktssköterskemottagningen/provtagningen i Koppom 
öppnade efter semestern och har öppet tisdagar och fredagar. Tidsbokning via 
rådgivningen telefon 010-832 84 00. 
 
§ 4 
Ordföranden informerar om att ByggDialog AB har tilldelats avtalet för byggnationen 
av det nya demensboendet. Planen är att den första etappen ska vara klar tidigast 
fjärde kvartalet 2022. Projektering pågår fortsatt. Parkeringen ska förlängas mot 
konstgräsplanen. 

Eda kommun fick betala cirka 9-10 miljoner kronor för Folkets Hus i Charlottenberg. 

Ny personalchef blev Lina Olsson. 

Ny verksamhetschef för vård och stöd blev Sara Lundgren. 
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§ 7 Information/frågor från 
pensionärsorganisationer 
 

Sammanfattning av ärendet 
Följande information lämnas från pensionärsorganisationerna. 
 
PRO Köla 
De är drygt 400 medlemmar. Årsmöte för år 2020 är klart. Resor och andra aktiviteter 
har startats upp igen med försiktighet. Det har bl.a. gjorts resor med buss till Ekenäs 
och Havets Hus i Lysekil. Boule spelas vid Lundsberg. 
 
PRO Järnskog 
De är cirka 129 medlemmar. Årsmöte för år 2020 ska hållas i september. De har haft 
pubafton, grillat på Gillevi och gått tipspromenad. Boule spelas vid fritidsgården i 
Koppom på onsdagar. 
 
SPF Edabygden 
De är cirka 20 medlemmar som gjort små utflykter, satt potatis samt gjort en resa till 
Kivik. Boule spelas vid Köla Ladan, utomhus hela året. 
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§ 8 Information/frågor från 
funktionshindersorganisationer 
 

Sammanfattning av ärendet 
Följande information lämnas från funktionshindersorganisationerna. 
 
SRF 
Information lämnas om att SRF i samarbete med ABF genomför en utbildning i 
Teams, två grupper blir klara under veckan. Styrelsemöte ska hållas nästa vecka. 
 
Demensföreningen 
Information lämnas om att två av styrelsemedlemmarna avlidit och att det är svårt att 
fylla platserna i styrelsen. Tidigare anordnades grupper för anhöriga till brukare med 
demenssjukdom. Detta håller nu på att trappas ner och det är inga fysiska möten utan 
via telefon. 

  



 
Sida 7 (9) 

 
 
 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2021-09-14 

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Information/aktuellt i 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Följande information lämnas om aktuellt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

• I morgon är det kommunfullmäktige med val till ny kommunstyrelse, 
socialnämnd och krisledningsnämnd. Troligen ingen digital sändning till 
allmänheten. 

• Svårt ekonomiskt läge för år 2021. Vård och stöd har ett stort underskott i 
förhållande till budget, helårsprognos -6,6 miljoner kronor. 
Personalförstärkningar i början av året p.g.a. covid-19 och ökad mängd 
resurskrävande ärenden inom hemtjänst samt vårdtagare med speciella behov 
inom särskilda boenden. Periodvis hög sjukfrånvaro, delvis beroende på 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland. 
Externa placeringar överstigande budget inom individ- och familjeomsorg, 
LSS och socialpsykiatri  (brukares behov av insats kan inte tillgodoses i Eda 
kommun). Förslag på åtgärder är framtagna men ej genomförda ännu. Även 
Bildning har ett underskott i förhållande till budget. 

• Riktlinjer inom kommunens verksamheter och politik. 

• Revisionen har granskat palliativ vård, det finns ingen överenskommelse 
mellan region Värmland och kommunerna om palliativ vård av barn över 7 år. 

• Ny budgetberedning den 3-4 oktober. Diskussion om det ekonomiska läget, 
analys av minskningen med 100 kommuninvånare. 

• På Fundo i Charlottenberg har varslat 80 anställda om uppsägning.  
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§ 10 Medborgarförslag avseende handikappolitiska 
programmet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har till kommunen inkommit ett medborgarförslag som i korthet innebär följande: 

• Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll ska finnas på kommunens 
hemsida. 

• Sprida kunskap och öka medvetenhet genom att: 
- alla politiker och verksamhetsansvariga läser igenom handikappolitiska 
programmet med särskilt fokus på Regel 1. 
- alla förvaltningschefer jobbar aktivt med handikappolitiska programmet och 
informerar berörda om hur de ska arbeta efter det. 
- de kommunala bolagen jobbar aktivt med handikappolitiska programmet. 
- kommunen sprider kunskap om handikappolitiska programmet på sina 
sociala medier. 

• Uppföljning och kontroll genom att: 
- alla utskott/nämnder redovisar i kommunens årsrapport hur man tagit ansvar 
för det handikappolitiska programmet. 

Medborgarförslaget finns hos kommunchefen som är utsedd till handläggare av 
ärendet. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet kommer så småningom att få ärendet på 
remiss. Avseende att publicera protokoll på kommunens hemsida är det tidigare 
beslutat att inga av utskottens eller rådens protokoll ska publiceras där. Önskas dessa 
protokoll så ska sekreterare kontaktas. 
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§ 11 Övriga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående övriga frågor tas upp vid dagens sammanträde. 
 

Neurofunktion 
Bo Sundbäck informerar om neurofunktion. Länsförbundet Neuro Värmland arbetar 
med att påverka beslutsfattare på länsnivå med fokus på hälso- och sjukvård samt 
möjlighet till rehabilitering som är en brist. Lokalföreningen Neuro Arvika-Västra 
Värmland har medlemmar från kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. De ger råd och 
stöd, gemenskap och har aktiviteter för att bryta isolering och förbättra situationen för 
personer med neurologiska sjukdomar och skador samt för deras anhöriga. 
Information lämnas om att lokalföreningen har möjlighet att välja en representant till 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Eda kommun. 
 

Verksamhetschef vård och stöd 
Sara Lundgren, ny verksamhetschef för vård och stöd, presenterar sig för pensionärs- 
och tillgänglighetsrådet. Har flyttat tillbaka till Ås och tagit över sitt föräldrahem. Är i 
grunden sjuksköterska och har jobbat i Eda kommun och Region Värmland. Har 
längre tillbaka jobbat som chef för korttiden i Åmotfors samt senare som chef i olika 
befattningar inom flera Värmlands kommuner, senast i Karlstad. Samma arkitekt som 
ritat det nya demensboendet i Charlottenberg har ritat vårdboendet Villa Orrholmen i 
Karlstad. 
 

Medarbetare inom vård och stöd 
Erika Durendahl tillträder som områdeschef för hemtjänsten i Åmotfors. Tidigare 
arbetat som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. 

Michaela Lövkvist tillträder som demenssjuksköterska i Eda kommun, går 
vidareutbildning till specialistsjuksköterska i kognitiva sjukdomar. Tidigare arbetat 
som områdeschef för demensenheten i Charlottenberg. 
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