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Tid och plats: Kl. 10.00 – 11.00, Folkets hus, Konsthallen 

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 
Tauno Inkinen, Finska föreningen 
 

Ej tjänstgörande  
ersättare: 

Arja Huhtinen, Finska föreningen 

 

ÖVRIGA 
DELTAGARE 

 

  

Tjänstemän: Veronica Eriksson, anhörigsamordnare 
Marianne Andersson, sekreterare 

Utses att justera: Bernt Fägerås 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen 

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 14 - 16 
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson 
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
  Bernt Fägerås 



DEGERFORS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-09 2(7) 

 
 

Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2016-09-09 

Datum när anslaget sattes upp:  

Datum när anslaget tas ner:  

Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet 

Underskrift:  
 
______________________________ 
  Marianne Andersson 
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KPR § 14 Dnr:    

Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet.  

Justerare 

Till protokollsjusterare utsågs Bernt Fägerås. 

Dagordning 

Dagordningen fastställdes. Inga tillkommande ärenden rapporterades.   

Protokoll från förra mötet 

Föregående mötes protokoll lades utan anmärkningar till handlingarna.  
 
__________ 
  
 
 



DEGERFORS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-09 5(7) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 15 Dnr:   

Information från anhörigsamordnare 
 
Anhörigsamordnare Veronica Eriksson har inbjudits till mötet för att informera om 
anhörigvård.  
 
Veronica nås på telefon 0586-483 36, främst torsdagar kl. 10-12 och fredag kl. 10-12. 
E-post: veronica.eriksson@degerfors.se 
Besöksadress: Slingan 6 
 
Information om anhörigstöd finns på kommunens hemsida.  
 

Ärendet 
Kommunen har skyldighet att tillhandahålla anhörigstöd. 
 
Två tredjedelar av allt stöd eller annat omhändertagande utförs idag av anhöriga, ett 
arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många anhöriga ser det 
som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära.  
 
Vad är då anhörigstöd? Tre saker är speciellt viktiga för anhöriga.  
Att den som behöver vård har det bra. Den anhörige vill bli sedd och hörd och 
att möjlighet till avlösning finns. 
 
Vi brukar tala om direkt och indirekt stöd. 
 
Direkt stöd riktar sig till den som är anhörig. Den består av information, rådgivning 
och förmedling av kontaktar. Enskilda samtal om man vill prata i förtroende.  
 
Indirekt stöd fungerar som ett stöd till den anhörige, men riktar sig till den som 
behöver vård. Detta kan t.ex innebära dagverksamhet, hemvård, korttidsplats eller 
särskilt boende. Insatserna kan beviljas om behov finns av kommunens 
biståndshandläggare/handläggare. Avlösning i hemmet kan i vissa fall beviljas utan 
biståndsbeslut.  
 
Anhöriggrupper 
Veronica startar anhöriggrupper om intresse finns. Några grupper har startats. Kontakta 
Veronica om ni har önskemål eller synpunkter.  
 
Cirkel 
En cirkel som vänder sig till anhöriga till psykisk funktionshindrade kommer att startas 
upp i samarbete med Karlskoga kommun  
 
 
 

mailto:veronica.eriksson@degerfors.se


DEGERFORS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-09 6(7) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Föreläsning 
Den 1 november hålls en inspirationsdag för alla som jobbar inom området anhörigvård 
och även politiker är inbjudna. Föreläsare är Gunilla Matheny.  
KPR inbjuds att delta. Föreläsningen hålls under en halvdag i biosalongen. Man kan 
välja förmiddag eller eftermiddag. Inbjudan kommer att skickas ut.  
 
Anhörigriksdag 
Veronica berättade lite om den anhörigriksdag som hölls i Varberg för en tid sedan. 
Det var olika föreläsningar, några om egna individers historia och några om forskning 
och teknisk utrustning. 
 
Anhörigcafé 
Den 27 september, kl. 15 -17, hålls ett anhörigcafe´ på Gästis, Västergården. 
Biståndsbedömarna deltar för att informera om vilka möjligheter som finns till 
avlastning och avlösning. 
 
Anhörigdag 6 oktober, kl. 12.30 – 16.00 i Församlingshemmet, Degerfors.  
Vid den årligen återkommande anhörigdagen kommer Liz Silvergrund Elfsberg att 
föreläsa om kost. Liz är kostchef för Karlskoga/Degerfors.   
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KPR § 16 Dnr:   

Nästa möte 

Ärendet 
Nästa möte ska mötestider för 2017 fastställas. Fundera kring om ni har några 
önskemål.  
 
 
 
 
 
 


