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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gudarpsgården, Tranemo, kl. 13:30 – 16:30 
  

Beslutande Stefan Hjertén, ordf 

 Ulf Thifors 

 Anita Mårtensson 

 Stig Johansson 

 Stina Enoksson 

 Göte Andersson (Dalstorp PRO) 

 Svea Larsson-Mossberg 

Inger Eng 

Irene Jonasson 

Evy Nilsson  

  

Icke tjänstg ersättare Eivor Grönesjö 

 Erik Alexandersson 

 

Övriga deltagare  Annika Hedvall, sekr 
 

Paragrafer 16-21 

  

Utses att justera Stina Enoksson 

  

Underskrifter  

Ordf,  Sekr  

 Stefan Hjertén Annika Hedvall  

  

Justerande  

 Stina Enoksson 
 

ANSLAG/BEVIS 

Organ  Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum  2009-09-08 

Anslaget under tiden   

Förvaringsplats  Socialförvaltningen  

för protokollet 

 

Underskrift 
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§ 16 

 

Genomgång av föregående mötes anteckningar 

 

Föregående mötes anteckningar gås igenom. Anita Mårtensson har 

inte justerat föregående mötes anteckningar då alla att-satserna un-

der § 13 inte gåtts igenom vid mötet. Att-satserna kommer att gås 

igenom under punkten ”Information från Omsorgsnämnden” vid 

dagens sammanträde. Resterande delar av protokollet läggs till 

handlingarna. 

 

----- 
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§ 17 

 

Information om LOV- Lagen om valfrihet. 

 

Projektledare Mikael Strömberg informerade om LOV och om var vi 

befinner oss i processen. 

 

 LOV, lagen om valfrihet gäller from 1 januari 2009 och reglerar vad 

som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrens-

pröva kommunala och landstingskommunala verksamheter. 

 

Regeringen ger ekonomiskt stöd till de kommuner som beslutar att 

utreda frågan om valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Tranemo 

kommun har valt att samverka med Ulricehamn och Svenljunga och 

det statliga stödet har gjort det möjligt att anställa tre projektledare 

för utredningsuppdraget. 

 

Kundvalssystemet inom äldreomsorgen innebär att den som erhållit 

ett beslut om hemtjänst själv ska kunna välja av vem den beviljade 

insatsen ska utföras. En kommun kan välja att lägga ut hela eller de-

lar av hemtjänsten som kundval. 

 

I Tranemo kommun kommer ett förslag till beslut fattas av  

Omsorgsnämnden under oktober månad. Ärendet tas upp till beslut 

i Kommunfullmäktige innan årsskiftet. 

 

Ordförande Stefan Hjertén önskar få in synpunkter gällande LOV 

från pensionärsorganisationerna. Omsorgsnämnden ska ha en ut-

vecklingsdag gällande LOV den 23 september och önskar få in syn-

punkter innan dess. 

 

Mikael Strömberg lovar att skicka en skiftlig information om LOV 

som pensionärsorganisationerna kan ta del av. Han informerar också 

om att han och de övriga två projektledarna gärna kommer och in-

formerar om LOV på de möten pensionärsorganisationerna har. 

 

Pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 ----- 
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§ 18 

 

Information från Omsorgsnämnden. 

 

Stefan Hjertén informerade från Omsorgsnämndens sammanträden 

2009-06-10 och 2009-08-19. 

 

När det gäller återanställning ska alla anställningar över sex måna-

der prövas av kommunchefen. 

 

Nämndsekreterare Stein-Erik Nordenhaug är utsedd till kommunens 

PUL-ombud. PUL står för personuppgiftslagen. 

 

Ulf Thifors kommer att representera  kommunstyrelsen på KPR:s 

möten. 

 

Vid Omsorgsnämndens sammanträde 2009-08-19 presenterades 

budget för 2010 och flerårsplan för 2011-2012. 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2009-05-25 preliminära ekonomiska  

ramar och övriga budgetförutsättningar för planperioden 2010–2012.  

I planeringsdirektiven framhålls att de övergripande målen och stra-

tegiska planen för Tranemo kommun utgör en viktig utgångspunkt i 

nämndernas arbete med mål och verksamhet. 

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2009-05-25 har omsorgsnämnden  

tilldelats en preliminär ram för 2009 års vård- och omsorgsverksamhet  

på 149.831 tkr, vilket är en ramutökning med 1.231 tkr jämfört med  

innevarande år.  

 

I nuläget finns en negativ differens på 2.428 tkr när nuvarande verk-

samhet har kostnadsberäknats. Denna differens kan i praktiken vara  

något större då alla kostnader i dags datum inte exakt kan beräknas,  

vilket bl. a. beror på att det fortfarande saknas en del uppgifter som  

måste erhållas från andra förvaltningar samt att det nästan helt sak- 

nas centrala löneavtal för 2010. Omsorgsnämnden gör därutöver be- 

dömningen att minst 500 tkr behöver tillföras nämndens budget för  

att på ett bra sätt kunna hantera de IT-strategiska frågornas framtid.  

 

I den aktuella budgetramen ingår kompensation för lönekostnads-

ökningar med 1,75 % och med 1 % för övriga kostnader exklusive 

kapitalkostnader. Intäkterna förväntas också öka med 1 %. 
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§ 18 forts 

 

Vi gick igenom att-satserna från föregående mötes protokoll.  

Omsorgsnämnden beslutade 2009-05-20: 

 

att hos kommunfullmäktige begära att Ängslyckan ändrar in-

riktning från särskilt boende till trygghetsboende eller bra 

bostäder för äldre, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta vidare med en 

bättre och mer kostnadseffektiv personalplanering, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta vidare med 

planerna för hemrehab i hela kommunen. 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med planerna 

för en sammanhållen hemtjänst- och sjukvårdsorganisation. 

 

att a)ge förvaltningen i uppdrag att se över om allaktiveringen 

för äldre kan organiseras i annan form, 

 b)ge förvaltningen i uppdrag att med skyndsamhet med 

kommunstyrelseförvaltningen ta upp frågan om annan fas-

tighetsförvaltare än socialförvaltningen när det gäller 

trygghetsboende, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att anordna ytterligare ett de-

mensboende på Glimringe, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur ett förbättrat när-

ståendestöd kan utformas och efterforska vilka statliga sti-

mulansmedel som finns att söka för ändamålet samt 

att socialförvaltningen med omgående verkan under framför-

allt 2010 ska tillföras 100% ekonomistöd med hänvisning till 

den  administrativa utredning som genomförts inom kom-

munen.   

 

Pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

----- 
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§ 19 

 

Nulägesrapport från Solbacken och kriterier för trygghetsboende. 

 

Annika Hedvall informerade om processen på Solbacken i Länghem. 

Från och med 2009-10-01 finns 14 särskilda boende platser och 20 

trygghetsplatser på Solbacken. Av de 15 personer som bodde i den 

del som ska bli trygghetsboende har nio valt att bo kvar. Ytterligare 

åtta personer har flyttat in i trygghetsboendet redan nu. Efterfrågan 

har varit stor trots att ingen marknadsföring gjorts och bedömningen 

är av övergången hittills har gått bra.  

 

Annika Hedvall informerade också om det förslag till kriterier för 

trygghetsboende som har tagits fram. Varje kommun har rätt och 

möjlighet att besluta om lokala kriterier för vilka som har rätt till 

trygghetsboende.  

 

Följande kriterier föreslås ligga till grund för trygghetsboende: 

 Vara 65 år eller äldre 

 Ha kommunala insatser beviljade enligt socialtjänstlagen eller 

LSS  

 På annat sätt kunna styrka en funktionsnedsättning som innebär 

att behov av trygghetsboende föreligger 

 

Medflyttande make/maka eller sambo behöver inte uppfylla kriteri-

erna. Lägenheterna kommer att anvisas till sökande efter hand som 

de blir lediga och i turordning. Om någon har behov av förtur kan 

det beaktas om särskilda skäl föreligger.  

 

Beslut om kriterierna kommer att tas på Omsorgsnämndens möte 

den 23 september: 

 

Pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

----- 
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§ 20 

 

Information om work-shop angående äldrehälsa. 

 

Den 1 september arrangerades en work-shop som uppstart av pro-

jektet ”Välbefinnande vid +65”. Initiativtagare till projektet och även 

till work-shopen är kommunens folkhälsosamordnare Jennie Johan-

nisson. 

 

De av pensionärsrådets medlemmar som deltagit på work-shopen 

tycker den var mycket bra. Uppslutningen var stor och innehållet 

motsvarade förväntningarna. 

 

Nästa steg i projektet blir att starta en arbetsgrupp där representanter 

från olika delar av kommunens verksamheter kommer att ingå till-

sammans med frivilligorganisationer, folkhälsan mm. Denna grupp 

kommer att träffas några gånger per år för att diskutera och utveckla 

arbetet. 

   

Pensionärsrådet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 

Pensionärsrådet 2009-09-08                                     Sidan 8 av 8 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 21 

 

Övriga frågor. 

 

Irene Jonasson ställde frågan om pensionärsorganisationernas möj-

lighet att använda kopieringsmaskin i någon av kommunens verk-

samheter. Annika Hedvall undersöker frågan närmare. 

 

Stina Enoksson ställde frågan om handläggningstiden vid ett över-

klagande. Biståndshandläggare respektive färdtjänsthandläggare  

kan svara på frågor och vara behjälpliga vid frågor rörande överkla-

gande. 

 

Nästa sammanträde blir den 8 december kl. 13:30 på Solbacken i 

Länghem. 

 

Pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


