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Pensionärs- och tillgänglighetsrådets 
sammanträdesprotokoll

Datum: 2022-03-10
Tid: klockan 13:30 – 15:30
Plats: KS-salen, Eda kommunkontor Charlottenberg
Paragrafer: § 1 - § 6

Utses att justera
John Badh

Justeringens plats och tid:
Digitalt via e-post 2022-03-28

Underskrifter:
Vid nästa sammanträde i pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Ordförande: ______________________________
Bertil Börjesson

Justerare: ______________________________
John Badh

Sekreterare: ______________________________
Yvonne Andersson Gran

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Pensionärs- och tillgänglighetsrådets sammanträde 
2022-03-10. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan. Anslaget har tagits bort från digitala 
anslagstavlan.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Närvarolista

Beslutande
Bertil Börjesson (Hela Edas Lista), ordförande
Evy Andersson (S)
Odd  Westby (S)
John Badh (PRO)
Henry Larsson (PRO)
Thomas Olsson (PRO)
Gunnel Knutsson (SPF)
Inger Jonsson (SRF)
Marianne Wallentin (DEMENS)

Övriga närvarande
Yvonne Andersson Gran, administratör vård och stöd, sekreterare

Innehållsförteckning
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§ 1 Föregående protokoll

Inget i föregående protokoll kommenteras, läggs till handlingarna. 
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§ 2 Information om handikappolitiskt program

Information lämnas om att nämdsekreterare Anna Elmqvist kommer att samordna 
revideringen av Eda kommuns handikappolitiska program. Hon har varit föräldraledig
och börjar arbeta igen den 1 april. Anna har deltagit i de digitala möten avseende 
funktionshinderspolitiken som utvecklingsledare Beatrice Högå på Länsstyrelsen 
Värmland har haft. De kommer även att ha ett avstämningsmöte innan Beatrice tar 
föräldraledighet. Anna bjuds in till ett kommande pensionärs- och tillgänglighetsråd.
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§ 3 Information/frågor från 
pensionärsorganisationer

Sygruppen

Information lämnas om att sygruppen har fått låna förråd i källaren på Folkets Hus i 
Charlottenberg. Bertil Börjeson ska undersöka om inte frivilligorganisationerna även 
kan få nyttja förråden i lokalen vid vårdcentralen tills det blir en byggarbetsplats.

Köla PRO 

 Köla PRO ska tillsammans med Järnskogs PRO den 17/8 göra en resa till 
Säffle Operan och se på föreställningen ”Det var dans bort i vägen”. Antal 
platser är 220 st.

 Resa Vättern runt i 2 dagar.
 Resa till Sunne, buss och lunch, 190 kr med Karlanda Buss.
 Det kommer en representant och informerar om försäkringsfrågor.
 Snickeriet i Krokonilen Charlottenberg har blivit populärt, finns många idéer 

om vad som ska tillverkas, kökshyllor m.m. Kan vistas 6 st i lokalen samtidigt 
och PRO har investerat 25 000-30 000 kr i maskiner. Det finns en kaffehörna. 
Snickeriet är öppet torsdagar klockan 10-12, går även att vara där andra tider 
men då måste man vara två personer. Nyckelkod till dörr installeras. Eventuellt
blir det även boule i Krokonilen.

 Skärtorsdagen är det dans i Lundsbergs Bygdegård.

Järnskogs PRO

 Resa i juni och augusti.
 Aktivitet på fritidsgården i Koppom, boule hela året om.
 Sillparty och grillparty.
 Friskvård måndag och fredag.
 Pubafton.
 Årsmöte 9/3, eventuellt filmvisning.

SPF

 Boule inomhus på tisdagar i Hammars Folkets Hus, kostar 20 kr/gång.
 Eventuellt samarbete mellan PRO och SPF i Krokonilen.
 Promenader.
 Resa till Hjo på höstkanten för att spela boule.

Våffelcafé i Skillingmark

Det är flera eldsjälar som sagt ifrån sig att hjälpa till att driva våffelcaféet under 
sommaren. PRO har frågat flera föreningar och de är villiga att ställa upp, Svenska 

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:



Sida 7 (10)

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2022-03-10

kyrkan hyr ut Bruksgården. Ett planeringsmöte ska hållas. Det är en stor intäktskälla 
för föreningarna och fin reklam för bygden.
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§ 4 Information/frågor från 
funktionshindersorganisationer

SRF
Information lämnas om:

 Utbildning i synkunskap, del av Syn- och Hörselinstruktörsutbildningen. Det 
är SRF och HRF som tagit initiativ till en utbildning i egen regi efter att 
Hagabergs Folkhögskola slutade med utbildningen till syn- och 
hörselinstruktör. Målgrupp är de som arbetar professionellt med personer som 
har syn- och hörselnedsättning. Utbildningen omfattar fyra veckors studier 
fördelade på två internatveckor, hemstudier och en hemuppgift. Informationen 
delges vård och stöd verksamheten om det är någon personal som är 
intresserade av att gå utbildningen och bekosta själva.

 Taltidningen ”Värmlänningen” önskar gärna få information från kommunen 
som kan publiceras på taltidningen. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets 
sekreterare har lämnat över skrivelsen till kommunens kommunikatör.

 Årsmöte i föreningen nästa vecka.

Demensföreningen
Information lämnas om:

 Föreningen går på sparlåga, svårt att få personer till uppdrag.
 Inte så många fysiska träffar, mest telefonkontakt med anhöriga och brukare.
 Våfflor på verandan.
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§ 5 Information/aktuellt i 
socialnämnd/kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Bokslut år 2021
Eda kommuns bokslut för år 2021 visar på ett överskott med +20,5 miljoner. Främst 
beroende på överskott inom samhällsbyggnad och finansförvaltningen. Vård och stöd 
verksamheten visade på ett underskott med cirka -5,1 miljoner och Bildning -3,2 
miljoner. Valfjällets AB visade på ett underskott med cirka -1,4 miljoner och Eda 
Bostads AB ett överskott med +3,5 miljoner.

Demensboende
Kommunstyrelsen tog i går beslut om etapp 1 i byggnationen av nya demensboendet. 
Etapp 1 innefattar ny parkering, ny entré m.m. till boenden och vårdcentral, 
samlingssal till trygghetsboende, nytt demensboende med 8 platser, kostnad cirka 86,1
miljoner. Personal inom vård och stöd är involverade i projekteringen. Byggnationen 
tar cirka 1 år. Demensenheten i Koppom kommer troligen inte att flyttas till 
Charlottenberg i etapp 1. Beslut om etapp 2 och 3 togs ej i går utan återremitterades. 
Byggnationen har blivit mycket dyrare, p.g.a. ökade kostnader för material och 
drivmedel, sedan den första beräkningen då det totala priset var 122 miljoner. Nu är 
den totala  kostnaden 125 miljoner + 45 miljoner för värme-/kylsystem och 
fläktsystem.

Gruppboende LSS
Vård och stöd verksamheten hyr gruppboende Svanen i Åmotfors av Mälardalens 
Omsorgsfastigheter. Det är dyr hyra och ett eftersatt underhåll så det har startats ett 
projekt med att undersöka om daglig verksamhet Klara på Jössevägen i Åmotfors kan 
byggas om till gruppboende. Daglig verksamhet Klara kommer då eventuellt att flytta 
till gamla vårdcentralen i Åmotfors. Arkitekt Maria Andersson håller på med 
lokalplaneringen i Åmotfors. Rehab med flera behöver bättre lokaler.  
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§ 6 Övriga frågor

Hemställan om boende för flyktingar från Ukraina

Eda kommun har fått en hemställan från Länsstyrelsen Värmland om hur många 
boenden som kan ordnas till eventuella flyktingar. Från vecka 13 erbjuds 120 st 
boendeplatser i Valfjällets villavagnar. Eda Bostads AB ställer ett antal lägenheter till 
förfogande. Gula huset (f.d. HVB) i Åmotfors finns att tillgå i sista hand. Anders 
Boström på Arbete och Integration är samordnare för kommunen. Hemsidan 
uppdateras löpande.

Information lämnas om att Röda Korsets krisberedskapsgrupp är kallade till 
Länsstyrelsen Värmland den 18/3.

Serviceinsatser bortprioriteras tillfälligt
Information lämnas om att serviceinsatser tillfälligt bortprioriteras inom vård och stöd 
p.g.a. personalbrist orsakat av covid-19 och smittskyddsregler. Fokus måste ligga på 
omvårdnad.

Träffpunkten
Information lämnas om att Träffpunkten kommer att starta upp så snart som smittläget
avseende covid-19 tillåter.
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