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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid                     Resurscentrum, Tranemo kl.13.30-16.30  

  

Beslutande Stefan Hjertén (M), ordförande 

 Anita Mårtensson, Tranemo PRO, vice ordförande 

 Irene Jonasson, Dalstorps PRO  

 Inger Eng, Länghems PRO  

 Stig Johansson, Tranemoortens SPF  

 Ros-Marie Johansson, Östra Kinds SPF 

 Stina Enoksson, Västra Kinds SPF 

                

Icke tjg.ersättare Göte Andersson, Dalstorps PRO 

 Ove Carlryd, Länghems PRO 

 Eric Alexandersson, Östra Kinds SPF  

 Brita Glansberg, Västra Kinds SPF 

 Kent-Ove Karlsson (S) 

 

Övriga deltagare Annika Hedvall, avdelningschef  

 

 

Paragrafer §§ 11 - 19 

   

Utses att justera  Ove Carlryd 

   

Underskrifter 

Ordf,  Sekr  

 Stefan Hjertén  Annika Hedvall 

 

Justerande  

 Ove Carlryd 

ANSLAG/BEVIS 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

 

Sammanträdesdatum 2010-06-01 

 

Förvaringsplats Kommunkontoret 

för protokollet  

                                           

Underskrift  

  

                                          Gun Myrén             



Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01 Sidan 2 av 10 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 11   

 

Information från socialnämnden 2010-03-24 och 2010-05-17 

 

Föreligger protokoll från socialnämndens sammanträden 2010-03-24 och 

2010-05-17.   

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 11: 

 

Socialnämndens ordförande Stefan Hjertén föredrar ärendet.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att ställa sig positiva till socialnämndens beslut att parkeringsplatserna vid 

särskilda boenden utökas,  

 

att protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2010-05-17, 

rörande bidrag till pensionärsföreningar, ska bifogas protokollet.  

 

att regler för projektmedel till pensionärsföreningar ska bifogas protokollet, 

samt 

 

att notera informationen.  

___ 



Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01 Sidan 3 av 10 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 12 

 

Kommunala pensionärsrådets inflytande i beslut 

 

Göte Andersson, Dalstorps PRO, framför önskemål att kommunala 

pensionärsrådet skall vara remissinstans och delaktiga i beslut innan de 

fattas. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-03, § 7: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att ge uppdrag till avdelningschef Annika Hedvall, att framföra frågan till 

socialnämndens arbetsutskott. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2010-04-19, § 34:  

 

Avdelningschef Annika Hedvall och ordförande Stefan Hjertén föredrar 

ärendet.  

 

Arbetsutskottet beslutar:  

 

att överlämna frågan till socialnämnden. 

 

Socialnämnden 2010-05-17, § 37:  

 

Ordförande Stefan Hjertén föredrar ärendet.  

 

Socialnämnden beslutar:  

 

att om tidsaspekten tillåter så skall socialnämnden försöka höra 

kommunala pensionärsrådet före beslut i frågor av större karaktär och som 

rör äldreomsorgen. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 12: 

 

Socialnämndens ordförande Stefan Hjertén föredrar ärendet.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

_____
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§  13 

 

Brottsförebyggande råd i Tranemo kommun 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, informerar att Tranemo kommun 

beslutat införa brottsförebyggande råd (BRÅ). Kommunala pensionärsrådet 

ska utse en ledamot.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-03, § 10: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen, 

 

att besluta om ledamot vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 

tisdagen den 1 juni 2010. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 13: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att utse Stig Johansson, Tranemoortens SPF, till ledamot i brotts-

förebyggande rådet, samt  

_____ 
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§ 14  

 

Information från brottsförebyggande råd i Tranemo kommun 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, informerar från brottsförebyggande 

rådets (BRÅ) sammanträde den 3 maj 2010.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 14: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen, samt 

 

att brottsförebyggande rådets senaste protokoll ska bifogas protokollet.   

_____ 
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§ 15 Dnr 2009:116    776 

 

Information om Lagen om valfrihet (LOV) 

 

2009-12-14 tog kommunfullmäktige inriktningsbeslut om Lagen om 

valfrihet (LOV). Beräknad start är 2011-01-01. Införandet av LOV sker i 

samarbete med Svenljunga, Ulricehamn, Mark och Bollebygd, för att skapa 

större kundkrets för entreprenörerna. 

 

Syftet med LOV är att ge valmöjligheter för de äldre och gynna 

företagandet. I Sverige har cirka 50 kommuner infört LOV. 5-10% av 

vårdtagarna som har hemtjänst uppskattas välja annan utförare än 

kommunen.  

 

I kommunfullmäktiges beslut ingår att socialnämnden ska återkomma med 

en redovisning över vilka områden som kan vara aktuella för införandet av 

LOV.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-03, § 4: 

 

Avdelningschef Annika Hedvall föredrar ärendet.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 15: 

 

Avdelningschef Annika Hedvall ger nulägesbeskrivning i ärendet. 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att förfrågningsmaterialet angående LOV ska bifogas protokollet, samt 

 

att notera informationen. 

_____ 
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§ 16  Dnr: 2010:59    760 

 

Information om anhörigstöd i Tranemo kommun 

 

Den 1 juli 2009 ändrades 5 kap 10 § Socialtjänstlagen, den paragraf som 

behandlar stöd till anhörigvårdare. Den nya bestämmelsen lyder:  

 

Personer som vårdar eller stödjer närstående 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 

har funktionshinder. 

 

För att skapa förutsättningar för arbetet finns statliga stimulansmedel år 

2009 och 2010, med eventuell fortsättning kommande år. 

 

I skrivelse från enhetschef och demensansvarig sköterska Yvonne Skogh 

Andersson, framgår Socialstyrelsens förslag till ansvarsfördelning, olika 

typer av anhörigstöd, samt förslag till åtgärder.  

 

Vid socialnämndens sammanträde 2010-05-17 antogs förslag till åtgärder 

för anhörigstöd. Beslutet börjar gälla 2010-09-01. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 16: 

 

Avdelningschef Annika Hedvall ger nulägesbeskrivning i ärendet.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

_____ 
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§ 17 

 

Projektet Välbefinnande 65+ 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, lyfter frågan att syftet med projektet 

Välbefinnande 65+ är otydligt. Direktiv för projektet samt hur projektet 

finansieras om avsatta medel tar slut efterfrågas.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 17: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att kalla vikarierande folkhälsosamordnare Sara Lindeberg till kommunala 

pensionärsrådets möte 2010-09-07. 

_____ 
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§ 18 

 

Information om färdtjänst 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, lyfter frågan om färdtjänsttaxor.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 18: 

 

Avdelningschef Annika Hedvall informerar att färdtjänsthandläggare  

Lise-Lott Kjellberg finns till förfogande för att svara på frågor i ärendet. 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

_____ 
 

 

 
 



Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01 Sidan 10 av 10 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 19   

 

Utskick till kommunala pensionärsrådet 

 

Kallelse och handlingar önskas bli utskickade till ledamöter i kommunala 

pensionärsrådet tre veckor före sammanträdet, med anledning av att 

ledamöterna ska hinna förankra ärendena i sina respektive föreningar.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-06-01, § 19: 

 

Avdelningschef Annika Hedvall informerar om att förvaltningen gör 

utskicket tre veckor före sammanträdet i den mån detta är möjligt. 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

_____ 

 


