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Plats och tid Brandstationens konferensrum, Filipstad, 2019-02-14 
kl.13:00-15:00 

Närvarande 
Pensionärsråd 
(KPR) 

Närvarande 
Handikappråd 
(KHR) 

Anders Nilsson, Ordförande pensionärsrådet (Ordf. socialnämnden) 
Christer Olsson, Kommunstyrelsen 
Frida Olsson (M) Socialnämnden 
Irene Frisk, Pensionärernas riksorganisation i Nykroppa 
Olle Engström, Pensionärernas riksorganisation i Lesjöfors 
Lars Björklund, Svenska kommunal pensionärers förbund 
Hans Tallberg, Sveriges pensionärsförbund 
Anita Strand Otterbratt, Svenska kommunal pensionärers förbund 
Ann-Marie Witteberg, Sveriges pensionärsförbund 
Jan Larsson, Pensionärernas riksorganisation i Filipstad 

Jomark Polintan (S), Ordförande handikapprådet (Socialnämnden) 
Monica Mellström (C), Socialnämnden 
Karin Löfstrand, Miljö och byggnadsnämnden 
Ulla Olsson (L), Miljö och byggnadsnämnden 
Ann-Marie Rosö, Barn och utbildningsnämnden 
Nils-Erik Mellström (C), Barn och utbildningsnämnden 
Marja-Liisa Nordengren, HSO, FUB 
Göran Andersson, HSO, Reumatikerförbundet 
Karl-Erik Carlsson, HSO, Hjärtlungsjukas förening 
Barbro Johansson, HSO, Reumatikerförbundet 
Anita Bäckman, HSO, Hjärtlungsjukas förening 

Övriga 
deltagare 

Hanna Kjellberg, HSO 
Harry Karlsson, HSO, Hörselskadades riksförbund 
Britt-Marie Dahlberg, HSO, svenska diabetesförbundet 

Åsa Andersson, förvaltningschef 
Elisabet Lindeblad, kostchef 
Peter Karlsson, Insatsledare BRT 
Marie Eriksson, sekreterare 

Utses att 
justera 

Olle Engström, PRO Lesjöfors 
Anita Bäckman, HSO 

Justeringens 
plats och tid 

2019-02- 

Under- 
skrifter 

Sekreterare ______________________________ Punkt 1-15 
Marie Eriksson 

Ordförande 

Justerande 

_______________________   ________________________ 
Anders Nilsson (V)         Jomark Polintan (S) 

_______________________        ________________________  
Olle Engström, PRO Lesjöfors       Anita Bäckman, HSO 
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Ordförande Anders Nilsson hälsar alla varmt välkomna. 
 
 
P1 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
P2 
Presentation av nya kostchefen Elisabet Lindeblad.  
Elisabet presenterar sig själv, vart hon tidigare jobbat och berättar bland 
annat att hon har sitt kontor på våning 4 på kommunhuset och går att 
nås via växeln 0590-611 00. 
 
P3 
Information av Peter Karlsson om räddningstjänsten 
Peter Karlsson visar PowerPoint gällande BRT:s organisation, vilka 
kommuner som ingår, antal brandstationer, personal etc. Efter 
pensionärs-och handikapprådets avslut på dagen visar sedan Peter runt 
råden i lokalen.   
 
P4 
Val av 2 justerare 
Olle Engström och Anita Bäckman 
 
P5 
Förrättande av val av ordförande och vice ordförande för 
handikapprådet 
Handikapprådet beslutar att utse Jomark Polintan (S) till ordförande och 
Göran Andersson (HSO) till vice ordförande i rådet under 2019-2022.  
 
P6 
Förrättande av val av ordförande och vice ordförande för 
pensionärsrådet 
Handikapprådet beslutar att utse Anders Nilsson (V) till ordförande och 
Lars Björklund (SPF) till vice ordförande i rådet under 2019-2022 
 
P7 
Förrättande av val till kontaktpersonsgrupp 2019-2022 
Handikapprådet beslutar att utse Göran Andersson, Anita Bäckman och 
Hanna Kjellberg att ingå i kontaktpersonsgruppen. Karl-Erik Carlsson 
och Barbro Johansson utses som ersättare.  
Pensionärsrådet beslutar att utse Lars Björklund, Sune Frisk, Hans 
Tallberg, Olle Engström samt Jan Larsson. Ingen ersättare utses, utan 
rådet anmäler själva sin ersättare om behovet uppstår.   

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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P8 
Förrättande av val till kommunens tillgänglighetsgrupp 
Handikapprådet beslutar att utse Göran Andersson att ingå  
kommunens tillgänglighetsgrupp. Rådet beslutar att utse Anita 
Bäckman och Carl-Erik Carlsson till ersättare i gruppen.  
 
Pensionärsrådet beslutar att utse Sune Frisk att ingå i kommunens 
tillgänglighetsgrupp. Rådet beslutar att utse Hans Tallberg som 
ersättare i gruppen.  
 
P9 
Föregående protokoll 181129 
Läggs till handlingarna. 
 
P10 
Minnesanteckningar kontaktpersonsmöte 190110 samt 190128 
Läggs till handlingarna  
 
P11 
Protokoll tillgänglighetsgruppen 190205 
Läggs till handlingarna 
 
P12 
Kooperativt boende 
Åsa Andersson berättar att upphandling för entreprenörer pågår 
Planeringen är att första spadtaget ska tas i Mars-April. 
Vidare berättar Åsa att förvaltningen snart ska börja annonsera internt  
efter medarbetare, anledningen att rekryteringen börjar tidigt är att  
personalen ska vara delaktiga i planeringen för boendet. 
Frågan om matlagning kommer upp på rådet men Åsa framför att detta 
inte är klart än, och att diskussion fortfarande förs.  
 
P13 
Möten för 2019  
Råden godkänner förslagna datum. 
 
Kontaktpersonsmöte: 13 maj, 2 september, 4 november.  
Tid: 13-15 
Plats: Ferlinrummet, kommunhuset  
 
PH-råd: 29 maj, 18 september, 20 november.  
Tid: 13-15. 
Plats: Stora sammanträdesrummet, våning 4 socialförvaltningen.  
 

 
                                                                                                                            Utdragsbestyrkande       
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P14 
Övrigt 
Åsa framför att det finns behov av att se över reglementena för båda 
råden men att detta görs i samband med den nya handikappolitiska 
planen och handikapprådets namnbyte.  
 
Kontaktpersonsgruppen lämnade vid förra mötet önskemål om att få 
information om trygghetslarmens säkerhet om det tex blir en storm. Åsa 
berättar att larmen i dag går över på batteri om strömmen försvinner och 
att räddningstjänsten får reda på om det är strömlöst. Hemtjänsten 
informeras och det tas då individuella beslut om det är behov av fysiska 
besök etc. Frågan om hur ofta larmen kontrolleras tog Åsa efter mötet 
reda på och Bergslagensräddningstjänst får via larmet hela tiden reda på 
om batterierna börjar ta slut, strömlöst, eller om något indikerar på ett fel.  
 
Åsa pratar om Ugglan och den förändring som gjorts från särskilt boende 
till att nu vara trygghetsboende. Åsa informerar om att det fortfarande är 9 
särskilt boende platser kvar och att det är 22 st trygghetsplatser på 
Ugglan.  
 
Råden har önskan att få åka och titta på det kooperativa boendet i 
Storfors. Åsa tar denna önskan med sig och ska se om det går att ordna.  
 
PH-rådets nya medlemmar önskar till nästa möte, information om de olika 
konstellationerna såsom tillgänglighetsgrupp, kontaktpersonsmöte och hur 
PH-rådet sammanställning ser ut.  
 
P15 
Avslutning 
Ordförande Anders Nilsson avslutar mötet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande       
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