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Pensionärs- och tillgänglighetsrådets 
sammanträdesprotokoll 
Datum: 2021-06-22 
Tid: klockan 14:00 - 16:00 
Plats: A-salen, Kommunkontoret Charlottenberg 
Paragrafer: §1 - §5 
 

Utses att justera 
Henry Larsson 
 

Justeringens plats och tid 
Digitalt via e-post 
 

Underskrifter 
Vid nästa sammanträde 2021-09-14 
 

Ordförande:  
 Bertil Börjeson 
 

Justerare:  
 Henry Larsson 
 

Sekreterare:  
 Yvonne Andersson Gran 

 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Pensionärs- och tillgänglighetsrådets sammanträde  
2021-06-22. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 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  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista 
 

Beslutande 
Bertil Börjesson (Hela Edas Lista), ordförande  
Odd Westby (S)  
Evy Andersson (S)  
Britt Seljesether (PRO)  
Henry Larsson (PRO)  
Astrid Lillevold (PRO) ersättare för John Badh (PRO)  
Gunnel Knutsson (SPF)  
Inger Jonsson (SRF)  
Tordis Torseth (REUM och DHR)  
 
Övriga närvarande 
Yvonne Andersson Gran, sekreterare 
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Innehållsförteckning 
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§ 4 Information/aktuellt i kommunstyrelse/kommunfullmäktige 7 

§ 5 Övriga frågor 9 
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§ 1 Föregående protokoll 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Inget i föregående protokoll kommenteras. På grund av pandemin covid-19 har det 
inte varit något sammanträde i pensionärs- och tillgänglighetsrådet sedan 2019-12-10. 
Protokollet läggs till handlingarna.  

 
 

  



 
Sida 5 (9) 

 
 
 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2021-06-22

Justerandes signaturer  
Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

§ 2 Information/frågor från 
pensionärsorganisationer 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Lokal för PRO Charlottenberg? 
PRO i Charlottenberg blir utan lokal för aktiviteter när byggnationen av det nya 
demensboendet påbörjas och de undrar om kommunen har någon annan lokal i åtanke. 
Vid träffar på måndagar brukar de vara 10–12 st och på torsdagar 15–20 st.  
Svar: Lokalen för Träffpunkten berörs inte vid den första byggetappen utan senare. 
Bertil Börjeson lovar att ta med frågan om lokal till byggmöte så att det finns med i 
planeringen. Kanske finns det möjlighet för PRO att vara i kommunens lokaler på 
Folkets Hus med nolltaxa. 
 
Studiebesök till trygghetsboende? 
På grund av pandemin har det inte blivit något studiebesök till ett trygghetsboende i 
Sunne eller Grums. Önskemål finns om att det genomförs. 
Svar: Bertil Börjeson planerar för ett studiebesök med representanter från pensionärs- 
och tillgänglighetsrådet, samhällsbyggnad och Eda Bostads AB till ett 
trygghetsboende i Grums så snart som det är möjligt. Trygghetsboendet i 
Charlottenberg blir inte komplett förrän gemensamhetslokalen för aktiviteter byggs. 
 
När öppnar provtagningen i Koppom igen? 
Svar: Frågan vidarebefordras till enhetschef Björn Alexandersson på Eda Vårdcentral 
för besvarande. 
 
När öppnar Träffpunkterna igen? 
Svar: Samordnaren för Träffpunkterna har tagit fram ett program för hösten och 
förhoppningen är att de kan öppna i september men det är beroende på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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§ 3 Information/frågor från 
funktionshindersorganisationer 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Reumatikerföreningen 
Information lämnas om att de under pandemin träffats för gemensamma promenader 
utomhus, cirka 10–12 deltagare på olika orter. Planerar nu att börja med paraffinbad 
och sittgympa i liten skala efter sommaren. 
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§ 4 Information/aktuellt i 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2022-2024 
Den 16/6 antog kommunfullmäktige budget för år 2022-2024 i enighet. Det delades ut 
lite tillskott i ram till verksamheterna. Den centrala löneökningsbudgeten ökas från 9,5 
till 11 miljoner kronor, en låglönesatsning genomförs för medarbetare inom vård och 
stöd samt bildning. Samhällsbyggnad har fått uppdraget att göra en sammanställning 
över fastigheter i sämre skick för eventuella åtgärder som rivning eller renovering. Del 
av före detta förskolan Pillret i Charlottenberg byggs om/anpassas till permanenta 
kontorslokaler för förskole expeditionen, den återstående delen på övre plan används 
till lokal för en särskild undervisningsgrupp avseende hemmasittare i grundskolan. 
Godkännandekvalitet (behörighet till gymnasiet) för grundskolan måste höjas. Vård 
och stöd har kostsamma placeringar för barn och unga, inga placeringar på Platea eller 
Mölnbacka. 
 
Nytt demensboende  
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet får ta del av ritningar över det planerade nya 
demensboendet i Charlottenberg, kostnad drygt 120 miljoner kronor. Parkeringen 
framför vårdcentralen tas i bruk till demensboendet. Det kommer att byggas i etapper 
varav först del 1:1 och 1:3 på ritningen, 8 lägenheter och ny entré. Parkering är 
markerad med 1:5 på ritningen, plats för på- och avstigning finns utanför den nya 
entrén. Det kommer att finnas komfortkyla i lokalerna. Om det ska vara fjärrvärme 
eller bergvärme utreds. I planeringen av boendet har serviceutskottet, 
samhällsbyggnad, arkitekt, personalrepresentanter och fackliga representanter deltagit. 
 
Utbyggnad Gunnarsbyskolan 
Gunnarsbyskolan har inte plats till alla elever. Det ska byggas en ny matsal, slöjdsal 
samt klassrum. I väntan på utbyggnaden löses lokalbristen genom tillfälliga moduler. 
 
Folkets Hus i Charlottenberg 
Eda kommun äger nu Folkets Hus. 
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Personalavdelningen 
En ny personalchef är under rekrytering och fyra nya medarbetare har börjat sina 
anställningar på avdelningen. 
 
Seniorboende 
Det finns flera lägenheter i seniorboende lediga, främst i Åmotfors och Koppom. 
Finns intresse för lägenheterna så kontakta administratörer/avgiftshandläggare på 
respektive ort.  
 
Verksamhetschef vård och stöd 
Verksamhetschef för vård och stöd, Malin Eklund, slutar sin anställning i samband 
med semestern och börjar en liknande tjänst i Årjängs kommun där hon bor. En ny 
verksamhetschef är under rekrytering.  
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§ 5 Övriga frågor 
Diarienummer:  

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighetsanpassade perronger 
Järnvägsstationen i Charlottenberg kommer att få tillgänglighetsanpassade perronger. 
 
Medborgarförslag 
Det har till kommunen inkommit ett medborgarförslag om att aktivt arbeta med 
kommunens handikappolitiska program. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet kommer 
att titta närmare på förslaget vid nästa sammanträde. 
 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde i pensionärs- och tillgänglighetsrådet är 2021-09-14, kl 14.00. 
 

 

 


