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Paragrafer 17-25 
 Matilda Wetterberg  

 Ordförande 

  

 Kerstin Ernebrink  

 Justerare 

  

 Bjarne Magnusson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-09-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-27 Datum då anslaget tas ned 2022-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, 777 30 Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Matilda Wetterberg  
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§ 17 

Val av justerare 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Väljer Bjarne Magnusson som justerare av protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Bjarne Magnusson föreslås som justerare av protokollet. 
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§ 18 

Ellinor Holmberg informerar om färdtjänst och sjukresa 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för information. 

Ärendebeskrivning 

Chef vid färdtjänstenheten, Region Dalarna, informerar och svarar på frågor.  

Ansökning för färdtjänst sker genom att fylla i ansökningsblankett eller 

digitalt via ny e-tjänst där handläggare kan kommunicera direkt med den 

sökande. Blanketter och länk till e-tjänst finns på regionens hemsida. Det går 

även bra att ringa och få hjälp med ansökan. Tjänstehundar får medtas i 

fordon. Alla ansökningar sker till samma beställningscentral och samma 

nummer. Färdtjänst och sjukresor bokas helst senast dagen innan resa.  

Färdtjänst beviljas vid väsentliga svårigheter att förflytta sig eller resa med 

allmän kollektivtrafik, samt om tillståndet innebär merkostnader vid resa, så 

som extra biljett för assistent. 

För personer över 85 år tillåts förenklad handläggning, vilket innebär att 

sökanden inte måste styrka sitt behov med medicinskt utlåtande.  

Resor till vårdinrättning sker med sjukresor, ej med färdtjänst. Kostnaden för 

sjukresa är för närvarande 150 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. 

Meddela vid bokning att resan är till en vårdinrättning. 

Ansökan till riksfärdtjänst sker genom separat blankett på regionens 

hemsida. Syftet för resa ska vara rekreation, fritidsaktivitet och liknande. För 

att garantera att handläggare hinner utreda ansökan bör denna ske senast 15 

dagar innan avresa. Riksfärdtjänst blir aktuell så snart man kommer passera 

Dalarnas länsgräns på sin resa. 

Beslutsunderlag 

Information, Ellinor Holmberg 2022-09-19. 
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§ 19 

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordföranden informerar om kommunens budget år 2023. 

Budgeten tas i november. Ny nationell politisk ledning efter valet och det 

rådande ekonomiska läget ger en större osäkerhet. 

Omsorgsnämnden: Inga besparingsbeting. Äldreomsorgslyftet finansieras av 

egna skattemedel om statsbidrag bortfaller.  

Familje- och utbildningsnämnden: Inga besparingsbeting. Verksamheten 

förstärks med studiecoacher som ska stötta elever i både skolsammanhang 

och sociala sammanhang. Planerar inför en familjecentral med 

barnavårdscentral, öppen förskola och familjestöd. 

Kommunstyrelsen: Inga särskilda projekt pågående. Det finns planer på att 

införa ett rullande medborgarkontor i byarna med syfte att nå ut med 

information och öka tillgängligheten. Inom säkerhet och beredskap kan nya 

frågor från staten bli relevanta.  

Kultur- och samhällsbyggnadsnämn: Ny nämnd från första januari 2023. 

Ansvar innefattar bland annat ombyggnationer av skola samt arbetsmarknad 

och integration.  

Beslutsunderlag 

Rapport, kommunstyrelsens ordförande 2022-09-19. 
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§ 20 

Johanna Andersson, ny hälsofrämjare informerar 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Hälsofrämjare Johanna Andersson presenterar sig och ger information till 

rådet.  

Hälsofrämjaren ska arbeta med kommuninvånare över 65 år för att främja 

hälsa. Arbetet har bland annat innefattat att minska ofrivillig ensamhet, 

hjälpa till att samla in kunskap om hur invånarna mår för att förutse 

kommande behov, erbjuda samtal, vara hörselombud och genomföra 

hembesök för att utreda risker i hemmet. Hälsofrämjaren samverkar även 

inom kommunen likväl med regionen och diverse föreningar.  

Johanna är utbildad inom hälsopromotion, vilket är en bred utbildning med 

flera väsentliga delar som skapar ett helhetsperspektiv. Inom hälsopromotion 

ligger fokus vid att ta vara på det som är friskt, utgå från vart personen 

befinner sig samt dennes delaktighet och självbestämmande. 

Johanna presenterar också några kommande planer och aktiviteter: 

- Planerar att starta kafé och promenad måndagar 13.00-15.30. 

- Undersöker intresse för en gymgrupp. 

- Svamplockning med finska förvaltningsområdet. 

- Seniorkul. 

- Planerar att starta gång- och balansskola. 

Beslutsunderlag 

Information, hälsofrämjare 2022-09-19. 
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§ 21 

Översiktsplanen Gunilla Skoog 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Skoog, miljö- och byggchef, informerar om arbetet med 

översiktsplanen. 

Översiktplanen innefattar övegripande mål, stratergier och riktlinjer som 

tjänstemän fattar beslut utifrån. Planen beslutas av kommunfullmäktige men 

är ej bindande och utgör en vägledning. Vart fjärde år revideras planen för 

att säkerställa att denna är aktuell. Planens aktualitet påverkas av en mängd 

faktorer så som klimatförändring, energifrågor, regionala och nationella mål 

samt att den styrande majoriteten ändrat uppfattning. 

Projektorganisationens syfte är att driva planen framåt och planeringsstrategi 

går ut på remiss under första kvartalet. 

Gunilla framför att hon gärna tar emot synpunkter från rådet och då påpekas 

dessa: 

- Dåligt ljud i vissa allmänna lokaler innebär svårigheter för de med 

nedsatt hörsel. 

- Smala parkeringsplatser kan utgöra en svårighet att ta sig ut ur bilen. 

- Tillgänglighet på landsbygden. 

Den nuvarande översiktsplanen finns på Smedjebacken kommuns hemsida 

och en mindre version skickas ut till föreningarna representerade i rådet. 

Beslutsunderlag 

Information, Gunilla Skoog 2022-09-19. 
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§ 22 

Socialstyrelsens ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande enkätundersökning för att 

undersöka hur de äldre uppfattar kvaliteten på äldreboenden och hemtjänst. 

Resultatet från denna undersökning publiceras i Kolada, där jämförelser med 

andra kommuner kan göras. Kolada publicerade fel resultat för de äldres 

helhetssyn på äldreboenden i Smedjebacken. I resultatet Kolada publicerade 

var enbart 43% nöjda, med Socialstyrelsens undersökning visade 95% nöjda. 

Detta är nu rättat från Koladas sida.  

På äldreboendena är det dock en låg svarsfrekvens och det är därför svårt att 

dra några slutsatser från resultatet, men det kan ge en viss indikation på hur 

de äldre uppfattar kvaliteten på våra äldreboenden. 

Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef 2022-09-19. 
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§ 23 

IVO kommunövergripande 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en granskning av ett antal 

kommuner.  

En del av den kritik som riktas mot kommunen gäller ansvar som regionen 

innehar, exempelvis brytsamtal. 

Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef 2022-09-19. 
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§ 24 

Information från förvaltningen 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har nyligen, tillsammans med regionen, anställt en 

samordnande sjuksköterska. 

För närvarande är det lugnare med Covid-19 i våra verksamheter, även om 

smittan fortfarande är närvarande i samhället. Det är en mildare smitta just 

nu, vilket är positivt, men personal måste stanna hemma vid symptom vilket 

utgör en utmaning. 

Gällande God och Nära vård har kommuner och regionen antagit en 

färdplan. Smedjebacken kommun och Ludvika kommun har även framställt 

en egen strategi. Vidare har mobila teamet uttökat sin öppettid och Ludvika 

lasarett har rekryterat geriatrisk specialist samt kommer öppna alla sina 

vårdplatser.  

Sommaren var en utmaning. Mycket hög sjukfrånvaro. Väldigt ansträngt 

framförallt i hemtjänsten. Ingen har dock behövt bryta semestern. Internt 

arbete kring vad som behöver förändras till kommande sommar sker för 

närvarande. Just nu pågår även ett stort arbete med att se över hemtjänstens 

organisation. Kommande studiebesök vid Emmaboda och Västervik för att 

se hur de organiserat hemtjänst. Planer finns gällande att öppna upp 

Hedgården mer, exempelvis i form av ett aktivitetshus.  

Det är för närvarande kö till särskilt boende. Främst saknas demensplatser.  

Förvaltningschef presenterar rapporten ”Tankar om åldrandet 2022”, vilken 

baseras på den enkät som vartannat år skickas ut till kommuninvånare över 

75 år. De äldre är nu betydligt fler och enkäten bresvarades av 45% av de 

tillfrågade. Rapporten i sin helhet finns på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningschef 2022-09-19. 
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§ 25 

Tillgänglighetsärenden 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet beslutar 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Dörren till Hong Kong: Kontakt med Emma Nyhem på sparbanken ska tas. 

Tillgänglighetsvandring: 20/10 kl. 10.30 med samling i Sessionssalen. 

Gränden: Framkomligheten ska vara bättre. 

Gångvägen mellan ICA och COOP gicks igenom på trygghetsvandring. 

Hörselslingor: Det är fastighetsägares ansvar att kontrollera funktion. 

Ojämn asfaltering vid Hong Kong: Kommunal mark. Vid fel på underlaget 

kontaktas Bärkehus för felanmälan på telefonnummer 0240-66 01 13. 

Dörren vid Gläntan: Vid fel på ytterdörr görs felanmälan till numret ovan. 

Dörröppnare till PRO:s lokal har ännu inte installerats. 

Tillgänglighet COOP och ICA: ICA har återkommit med svar om att 

personal ska vara behjälplig att ta ned varor från hyllor. Delikatessdisken är 

oftast bemannad och därav rekommenderas att be om hjälp där. Sekreterare 

försöker få svar från COOP. 

Tillgänglighet för anhöriga på äldreboenden: Det är fortfarande 

pandemisituation på boendena även om smittoläget är bättre. Förvaltningen 

är fortsatt försiktiga gällande smitta och våra äldre. Det finns inget förbud att 

besöka boendena, men förvaltningen uppmanar till försiktighet gällande 

Covid-19. De gemensamma utrymmen kan användas, med respekt för de 

boende.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse över tillgänglighetsärendenas status, 2022-09-19. 

 


