
 
 

      1 (5) 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Protokoll 
Möte: Kommunala rådet för äldre frågor (KRÄF) 

Tid: Måndag den 5 december 2022, klockan 13.00 – 15.20 

Plats: Mogden, Stadshuset 

Närvarande: Kommunens representanter 
  Mikael Dahl (C), ordförande, biträdande kommunalråd 
  Mikael Levander (NU), 1:e vice ordförande  
  Sebastian Gustafsson 

Nina Landström, verksamhetschef, hemtjänst och hemsjukvård  
Anna-Karin Asp Berg, verksamhetschef vård-och omsorgsboende 

  Sanna Andersson, utredare, miljö- och samhällsbyggnadskontoret 
  Nathalie Johansson, sekreterare  
  Maria Hagiwara, anhörigkonsulent § 7 
  Emma Lyrebäck, projektledare välfärdsteknik § 5 
  Håkan Steinstö, gatuingenjör § 7 
  Ingrid Kjellström, gatuingenjör § 7 
 
   

Organisationerna 
  Anders Dahlén, SPF Seniorerna Bogesund  
  Nils Nilsson, SPF Seniorerna Norra Kind  
  Majken Engvall, Åsunden PRO 
  Inger Persson, PRO 
 
  
 
   

1. Upprop 
Genomförs.  

2. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat.  

3. Val av justerare 
Till justerare väljs Nils Nilsson, SPF Seniorerna Norra Kind. Tid för justering bestäms 
när protokollet är klart.   

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 

5. Tema  
a) Välfärdsteknik – Bilaga 1 

Emma Lyrebäck, projektledare välvärdsteknik presenterar välfärdsteknik i Ulricehamn 
kommun.  
 
Fråga från Mikael Levander, vice ordförande 
Finns det några uträkningar på hur många procent välfärdsteknik kan ta över.  
Emma Lyrebäck 
Vet inte om det finns några siffor på det. 
Nina Landström 
Det är ganska svårt att räkna ut då det finns så mycket olika tekniker har ta hänsyn till i 
en sådan uträkning.  
 
Mikael Dahl, ordförande 
Det finns något som kallas framtidsmedgivande som man kan använda sig utav. Ta 
med er det. Det är viktigt. 
 
Emma Lyrebäck, Projektledare 
Vad vill ni att vi ska jobba med i Ulricehamns kommun. 
Majken Engvall 
Läsplattor, Borås kan man låna på stadsbiblioteket. 
Anna-Karin Asp Berg, verksamhetschef.  
Det finns mycket annan välfärdsteknik exempelvis finns det Lyfthjälp när någon har 
ramlat. 

 

6.Information från kommunalråden 
 

a) Mikael Dahl 
Samverkans möte, kolla så det verkligen kommer fram en inbjudan.  

b) Mikael Dahl 
Det är öppet att ansöka om broddar. E-tjänst. Behöver ni hjälp, ring till Felix Lekare. 

c) Mikael Dahl 
Vision 2040, finns en vissonsportal på hemsidan. Svara på lite frågor och påståenden 
där.  Det ska antas sommaren 2023. 

    7.Information från förvaltningen 
 

a) Projekt gågata 
Ingrid Kjellström och Håkan Steinstö presenterar projekt gågata. 
Håkan är projektledare och Ingrid är biträdande projektledare för gågatan. Första 
delen ska påbörjas 2023 och hållas på i fyra år. Under dessa fyra år kommer vi ha 
två personer som är anställda av oss. Som ska hjälpa till med allt möjligt. Bära in 
paket, hjälpa kunder osv.  Kommer finnas journummer till dessa personer. Går att 
lämna förslag på hemsidan, mån får även ringa. 
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b) Temavecka psykisk hälsa – bilaga 2 

Maria Hagiwara, Anhörigkonsulent informerar om temavecka psykisk hälsa. 
Som anordnas vecka 10 2023, 6-12 mars. Flera olika aktiviteter som vi gör 
tillsammans med regionen och organisationer. Vad är det ni ser för behov inom den 
psykiska hälsan som kan vara förebyggande och främjade. Programmet ska vara 
klart sista januari. 
 
Marias kontaktuppgifter:  
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent  
0321-59 67 68  
maria.hagiwara@ulricehamn.s 
 

 

8.Frågor från organisationerna  
a) Coronastödet som gick ut till vissa föreningar hur beslutades det att just dessa 

föreningar skulle få bidrag? När kan vi få del av detta. 
Mikael Dahl  
2020 Corona stöd: 
För att hjälpa föreningarna att klara sin ekonomi framåt och för att visa på vikten av 
deras arbete för att hålla igång hela kommunen utdelas ett extra stöd. Stödet är en 30% 
ökning (beräknat på 2019 års siffror) av följande stöd: 

• Driftsbidrag till idrottsplatser 
• Lokalbidrag 
• Driftsbidrag till övriga anläggningar 
• Driftsbidrag till allmänna samlingslokaler 

 
2022 Stöd för ökade kostnader på el: 
För att hjälpa föreningarna att klara sin ekonomi framåt, och för att visa på vikten av 
deras arbete för att hålla igång föreningslivet i hela kommunen, utdelas ett tillfälligt 
föreningsstöd 2022. Stödet är en ökning (beräknat på 2021 års beviljade ansökningar) 
av följande stöd: 

• Driftbidrag till idrottsplatser  
• Driftbidrag till övriga anläggningar  
• Driftbidrag till elljusspår  
• Driftbidrag till allmänna samlingslokaler  
• Lokalbidrag 

 
b) Finns det statistik på hur många som fått avslag på sin ansökan om Särskilt boende ? 

Nina Landström 
En handfull som får avslag varje år. I år har vi fattat 95 beslut om vård-och 
omsorgsboende och av dessa har 7 varit avslag och det andra har fått bifall. Förra året 
fattade vi 101 beslut och av det var 6 avslag, resten bifall.  
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c) Vad händer i Projektet Nära Vård ? Kan man följa ert arbete på nätet. 
Anna-Karin Asp Berg 
Det är socialchefens ansvar att vi som kommun är med i projektet. Ulricehamns 
kommun vill vara med att utforma nära vård. Det är ett arbete som vi får startat upp 
nu. Det vi utgår ifrån är vad vi har för forum idag och sedan behöver vi hitta vägar hur 
vi ska ta oss framåt. Vi har idag strukturer inom närvårdsamverkan som vi träffas och 
pratar om nära vård. Sedan finns det undergrupper för äldreomsorgen. Här vill vi 
samla frågor som vi vill arbeta med. Frågor vi vill prata om är SIP, äldre och alkohol 
med mera. Det är inte bara en fråga för oss i kommunen. Det finns många frågor. 
Nina Landström  
När vi var på utbildning för äldre och alkohol, så var vi representerade både  från 
äldreomsorg, IFO och vårdcentralerna. Vi har SIP-samordnare , som ska ta ett större 
ansvar kring siparna i kommunen. Det är mycket som pågår med det är en stor fråga.  
Majken Engvall 
Kan man följa ert arbete någonstans? Man kan följa tex. Tranemo på instagram i deras 
arbete med nära vård.   
Nina Landström 
Vi har tyvärr inte det än. Men det var en bra idé som vi tar med oss. 
 

d) Närtrafiken fungerar inte på helgerna. Finns det tankar på förändring? 
Mikael Dahl 
Förändringar av Närtrafik. 

• Närtrafiken kommer att utökas från fem till sju tidsfönster på vardagar. 

• Helg och nattrafik erbjuds inte i utbudet men kan ske via tillköp från kommunen. 

• De kommuner som sedan skatteväxlingen haft natt och/eller helgtrafik kommer behöva 
göra tillköp för att resandet skall fortsätta. 

• Närtrafikhållplatser ska tillåtas i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort. 

• Närtrafik ska synliggöras i reseplaneringsverktyget ToGo-appen 
 

e) Hur är reglerna för samboende om ena maken bor på särskild vård ? 
Anna-Karin Asp Berg 
Om en person får beslut om att bo på vård- och omsorgsboende då har sin partner 
möjlighet att få ett medboende beslut. Det är något biståndshandläggarna som tar 
beslut om. Om du har vård och omsorg beslut, då har du rätt till hemsjukvård. Det har 
man inte som medboende. Men har man behov av det så kan man ansöka om det.  
Annars får man gå till vårdcentralen. Bara för man får medboende beslutet, betyder 
inte det att man har rätt till samma insatser. Det är behovet som styr. 
 

f)  Vilken hjälp finns för att förebygga sömnproblem? 
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent 
Det finns inte riktigt inom verksamheterna om man inte tillhör verksamheterna.  
Annars har båda vårdcentralerna ett bra utbud. För någon vecka sedan hade 
vårdcentralen en föreläsning. Båda Hälsobrunnen och Närhälsan har sömnkurser. Alla 
är välkomna dit.  
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g) Vilka förberedande arbeten görs för Gällstadgården? 
Carina, projektledare för gällstadgården.  
Projekteringen för Gällstadgården har varit igång sedan 2018 och målet var att det 
skulle vara klart 2019. Den är klar men en har blivit överklagad. Vi har fått med oss i 
kommunen vi behöver funderar på. Nu i höst har jag försiktigt startat upp lite igen. 
Planen har gett förutsättningarna att jag ska få bygga. De förutsättningarna har med 
marken att göra.  Vi ska försöka få bort vattnet som är ovanför. Arkitekten har påbörjat 
arbeta med det förändringar som verksamheten önskar att göra. 
 

h) Hur ser finansieringen och budgeten ut för Gällstadgården? 
Carina 
Det finns pengar avsatta till gällstadgården men inte för markarbetet. Om pengarna 
räcker vet man inte än. Tanke också på kostnader för byggnationer har ökat. Jag 
arbetar inom den kostnadskalkylen som vi har.  268 miljoner finns avsatta. 
Överklagande är hos mark- och miljödomstolen. De har bett om att få in handlingar 
men vi har inte hört något än.  
Inger Persson 
Hur många platser kommer det bli? 
Carina 
Det finns 60 platser, från början var planen att det skulle vara 50 men man har ändrat 
till 60 platser.   
 

i) Hur kommer KRÄF organiseras under kommande mandatperiod?  
Mikael Dahl 
Det vet vi nästa torsdag. Alla poster kommer att väljas torsdagen den 15 december. 

9.Övriga frågor 
a) Sammanträdestider 2023  
6 februari  
17 april 
12 juni 
18 september 
4 december 
 
b) Mikael Dahl 
Nathalie slutar som nämndsekreterare i Ulricehamns kommun, Johan Nihlén är rekryterad 
till nämndsekreterare. 
 
 

Bilagor:                                                                              
Bilaga 1 – Välfärdteknik  

Bilaga 2 – Temavecka psykisk hälsa 
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Protokoll 
Möte: Kommunala rådet för äldre frågor (KRÄF) 


Tid: Måndag den 5 december 2022, klockan 13.00 – 15.20 


Plats: Mogden, Stadshuset 


Närvarande: Kommunens representanter 
  Mikael Dahl (C), ordförande, biträdande kommunalråd 
  Mikael Levander (NU), 1:e vice ordförande  
  Sebastian Gustafsson 


Nina Landström, verksamhetschef, hemtjänst och hemsjukvård  
Anna-Karin Asp Berg, verksamhetschef vård-och omsorgsboende 


  Sanna Andersson, utredare, miljö- och samhällsbyggnadskontoret 
  Nathalie Johansson, sekreterare  
  Maria Hagiwara, anhörigkonsulent § 7 
  Emma Lyrebäck, projektledare välfärdsteknik § 5 
  Håkan Steinstö, gatuingenjör § 7 
  Ingrid Kjellström, gatuingenjör § 7 
 
   


Organisationerna 
  Anders Dahlén, SPF Seniorerna Bogesund  
  Nils Nilsson, SPF Seniorerna Norra Kind  
  Majken Engvall, Åsunden PRO 
  Inger Persson, PRO 
 
  
 
   


1. Upprop 
Genomförs.  


2. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet för öppnat.  


3. Val av justerare 
Till justerare väljs Nils Nilsson, SPF Seniorerna Norra Kind. Tid för justering bestäms 
när protokollet är klart.   


4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  
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5. Tema  
a) Välfärdsteknik – Bilaga 1 


Emma Lyrebäck, projektledare välvärdsteknik presenterar välfärdsteknik i Ulricehamn 
kommun.  
 
Fråga från Mikael Levander, vice ordförande 
Finns det några uträkningar på hur många procent välfärdsteknik kan ta över.  
Emma Lyrebäck 
Vet inte om det finns några siffor på det. 
Nina Landström 
Det är ganska svårt att räkna ut då det finns så mycket olika tekniker har ta hänsyn till i 
en sådan uträkning.  
 
Mikael Dahl, ordförande 
Det finns något som kallas framtidsmedgivande som man kan använda sig utav. Ta 
med er det. Det är viktigt. 
 
Emma Lyrebäck, Projektledare 
Vad vill ni att vi ska jobba med i Ulricehamns kommun. 
Majken Engvall 
Läsplattor, Borås kan man låna på stadsbiblioteket. 
Anna-Karin Asp Berg, verksamhetschef.  
Det finns mycket annan välfärdsteknik exempelvis finns det Lyfthjälp när någon har 
ramlat. 


 


6.Information från kommunalråden 
 


a) Mikael Dahl 
Samverkans möte, kolla så det verkligen kommer fram en inbjudan.  


b) Mikael Dahl 
Det är öppet att ansöka om broddar. E-tjänst. Behöver ni hjälp, ring till Felix Lekare. 


c) Mikael Dahl 
Vision 2040, finns en vissonsportal på hemsidan. Svara på lite frågor och påståenden 
där.  Det ska antas sommaren 2023. 


    7.Information från förvaltningen 
 


a) Projekt gågata 
Ingrid Kjellström och Håkan Steinstö presenterar projekt gågata. 
Håkan är projektledare och Ingrid är biträdande projektledare för gågatan. Första 
delen ska påbörjas 2023 och hållas på i fyra år. Under dessa fyra år kommer vi ha 
två personer som är anställda av oss. Som ska hjälpa till med allt möjligt. Bära in 
paket, hjälpa kunder osv.  Kommer finnas journummer till dessa personer. Går att 
lämna förslag på hemsidan, mån får även ringa. 







 
 


      3 (5) 


 


 


 


 


TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 


Kommunstyrelsens förvaltning 


 
b) Temavecka psykisk hälsa – bilaga 2 


Maria Hagiwara, Anhörigkonsulent informerar om temavecka psykisk hälsa. 
Som anordnas vecka 10 2023, 6-12 mars. Flera olika aktiviteter som vi gör 
tillsammans med regionen och organisationer. Vad är det ni ser för behov inom den 
psykiska hälsan som kan vara förebyggande och främjade. Programmet ska vara 
klart sista januari. 
 
Marias kontaktuppgifter:  
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent  
0321-59 67 68  
maria.hagiwara@ulricehamn.s 
 


 


8.Frågor från organisationerna  
a) Coronastödet som gick ut till vissa föreningar hur beslutades det att just dessa 


föreningar skulle få bidrag? När kan vi få del av detta. 
Mikael Dahl  
2020 Corona stöd: 
För att hjälpa föreningarna att klara sin ekonomi framåt och för att visa på vikten av 
deras arbete för att hålla igång hela kommunen utdelas ett extra stöd. Stödet är en 30% 
ökning (beräknat på 2019 års siffror) av följande stöd: 


• Driftsbidrag till idrottsplatser 
• Lokalbidrag 
• Driftsbidrag till övriga anläggningar 
• Driftsbidrag till allmänna samlingslokaler 


 
2022 Stöd för ökade kostnader på el: 
För att hjälpa föreningarna att klara sin ekonomi framåt, och för att visa på vikten av 
deras arbete för att hålla igång föreningslivet i hela kommunen, utdelas ett tillfälligt 
föreningsstöd 2022. Stödet är en ökning (beräknat på 2021 års beviljade ansökningar) 
av följande stöd: 


• Driftbidrag till idrottsplatser  
• Driftbidrag till övriga anläggningar  
• Driftbidrag till elljusspår  
• Driftbidrag till allmänna samlingslokaler  
• Lokalbidrag 


 
b) Finns det statistik på hur många som fått avslag på sin ansökan om Särskilt boende ? 


Nina Landström 
En handfull som får avslag varje år. I år har vi fattat 95 beslut om vård-och 
omsorgsboende och av dessa har 7 varit avslag och det andra har fått bifall. Förra året 
fattade vi 101 beslut och av det var 6 avslag, resten bifall.  
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c) Vad händer i Projektet Nära Vård ? Kan man följa ert arbete på nätet. 
Anna-Karin Asp Berg 
Det är socialchefens ansvar att vi som kommun är med i projektet. Ulricehamns 
kommun vill vara med att utforma nära vård. Det är ett arbete som vi får startat upp 
nu. Det vi utgår ifrån är vad vi har för forum idag och sedan behöver vi hitta vägar hur 
vi ska ta oss framåt. Vi har idag strukturer inom närvårdsamverkan som vi träffas och 
pratar om nära vård. Sedan finns det undergrupper för äldreomsorgen. Här vill vi 
samla frågor som vi vill arbeta med. Frågor vi vill prata om är SIP, äldre och alkohol 
med mera. Det är inte bara en fråga för oss i kommunen. Det finns många frågor. 
Nina Landström  
När vi var på utbildning för äldre och alkohol, så var vi representerade både  från 
äldreomsorg, IFO och vårdcentralerna. Vi har SIP-samordnare , som ska ta ett större 
ansvar kring siparna i kommunen. Det är mycket som pågår med det är en stor fråga.  
Majken Engvall 
Kan man följa ert arbete någonstans? Man kan följa tex. Tranemo på instagram i deras 
arbete med nära vård.   
Nina Landström 
Vi har tyvärr inte det än. Men det var en bra idé som vi tar med oss. 
 


d) Närtrafiken fungerar inte på helgerna. Finns det tankar på förändring? 
Mikael Dahl 
Förändringar av Närtrafik. 


• Närtrafiken kommer att utökas från fem till sju tidsfönster på vardagar. 


• Helg och nattrafik erbjuds inte i utbudet men kan ske via tillköp från kommunen. 


• De kommuner som sedan skatteväxlingen haft natt och/eller helgtrafik kommer behöva 
göra tillköp för att resandet skall fortsätta. 


• Närtrafikhållplatser ska tillåtas i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort. 


• Närtrafik ska synliggöras i reseplaneringsverktyget ToGo-appen 
 


e) Hur är reglerna för samboende om ena maken bor på särskild vård ? 
Anna-Karin Asp Berg 
Om en person får beslut om att bo på vård- och omsorgsboende då har sin partner 
möjlighet att få ett medboende beslut. Det är något biståndshandläggarna som tar 
beslut om. Om du har vård och omsorg beslut, då har du rätt till hemsjukvård. Det har 
man inte som medboende. Men har man behov av det så kan man ansöka om det.  
Annars får man gå till vårdcentralen. Bara för man får medboende beslutet, betyder 
inte det att man har rätt till samma insatser. Det är behovet som styr. 
 


f)  Vilken hjälp finns för att förebygga sömnproblem? 
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent 
Det finns inte riktigt inom verksamheterna om man inte tillhör verksamheterna.  
Annars har båda vårdcentralerna ett bra utbud. För någon vecka sedan hade 
vårdcentralen en föreläsning. Båda Hälsobrunnen och Närhälsan har sömnkurser. Alla 
är välkomna dit.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 


 


g) Vilka förberedande arbeten görs för Gällstadgården? 
Carina, projektledare för gällstadgården.  
Projekteringen för Gällstadgården har varit igång sedan 2018 och målet var att det 
skulle vara klart 2019. Den är klar men en har blivit överklagad. Vi har fått med oss i 
kommunen vi behöver funderar på. Nu i höst har jag försiktigt startat upp lite igen. 
Planen har gett förutsättningarna att jag ska få bygga. De förutsättningarna har med 
marken att göra.  Vi ska försöka få bort vattnet som är ovanför. Arkitekten har påbörjat 
arbeta med det förändringar som verksamheten önskar att göra. 
 


h) Hur ser finansieringen och budgeten ut för Gällstadgården? 
Carina 
Det finns pengar avsatta till gällstadgården men inte för markarbetet. Om pengarna 
räcker vet man inte än. Tanke också på kostnader för byggnationer har ökat. Jag 
arbetar inom den kostnadskalkylen som vi har.  268 miljoner finns avsatta. 
Överklagande är hos mark- och miljödomstolen. De har bett om att få in handlingar 
men vi har inte hört något än.  
Inger Persson 
Hur många platser kommer det bli? 
Carina 
Det finns 60 platser, från början var planen att det skulle vara 50 men man har ändrat 
till 60 platser.   
 


i) Hur kommer KRÄF organiseras under kommande mandatperiod?  
Mikael Dahl 
Det vet vi nästa torsdag. Alla poster kommer att väljas torsdagen den 15 december. 


9.Övriga frågor 
a) Sammanträdestider 2023  
6 februari  
17 april 
12 juni 
18 september 
4 december 
 
b) Mikael Dahl 
Nathalie slutar som nämndsekreterare i Ulricehamns kommun, Johan Nihlén är rekryterad 
till nämndsekreterare. 
 
 


Bilagor:                                                                              
Bilaga 1 – Välfärdteknik  


Bilaga 2 – Temavecka psykisk hälsa 
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