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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid                     Glimringe, Limmared kl.13.30-16.30  

  

Beslutande Stefan Hjertén (M), ordf.  

 Anita Mårtensson, Tranemo PRO, vice ordförande 

 Irene Jonasson, Dalstorps PRO  

 Inger Eng, Länghems PRO  

 Stig Johansson, Tranemoortens SPF  

 Stina Enoksson, Västra Kinds SPF 

Tjg. Ersättare Eivor Grönesjö, Limmareds PRO                

Icke tjg.ersättare Lennart Johnsson, Tranemo PRO  

 Göte Andersson, Dalstorps PRO 

 Ove Carlryd, Länghems PRO 

 

Övriga deltagare Annika Hedvall, tf socialchef  

 Sara Lindeberg, vik. folkhälsosamordnare, § 25 

                                          Karin Redberg, nämnd- och utredningssekreterare 

 

 

 

Paragrafer §§ 20 - 30 

   

Utses att justera  Stig Johansson 

   

Underskrifter 

Ordf,  Sekr  

 Stefan Hjertén  Karin Redberg  

 

Justerande  

 Stig Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

 

Sammanträdesdatum 2010-09-07 

 

Förvaringsplats Kommunkontoret 

för protokollet  

                                           

Underskrift  

  

                                          Gun Myrén             
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§ 20  

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Ärendebeskrivning 

 

Föreligger mötesprotokoll från kommunala pensionärsrådets möte  

2010-06-01.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 20:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen, samt  

 

att därefter lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

_____ 
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§ 21  

 

Information från socialnämnden 2010-06-15 och  

2010-09-06 

 

Ärendebeskrivning 

 

2010-06-15 togs bland annat följande ärenden upp: 

 Beslut om verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen.  

 Beslut om personuppgiftsombud för socialnämnden. 

 Beslut om ansvar för kontroll av försäljningen av receptfria  

läkemedel. 

 Redovisning av arbetet med intern kontrollplan. 

 Budget 2010 diskuterades.  

 Information om individ- och familjeomsorgens organisation och 

bemanning.    

2010-09-06 togs bland annat följande ärenden upp:  

 Utredare Perallan Orrbeck redovisade utvärdering av vaktmäste-

ri- och städorganisationen, samt kvalitetsnätvärket GRÄNSLÖS 

rapport: ”Integration?! - Att mäta det omätbara”. 

 Beslut om fördelning investeringsanslag 2010. 

 Ersättning för hemtjänst och delegerade hälso- och sjukvårdsin-

satser.  

 Budgetdiskussion.  

 Arbetet med den interna kontrollplanen. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 21: 

 

Socialnämndens ordförande Stefan Hjertén föredrar ärendet.  

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF lyfter frågan om medicinskt ansvarig 

sjuksköterskas arbetsbelastning i samband med beslutet att hon även är 

verksamhetschef enligt HSL.  

 

Tf socialchef redovisar att den befattningen har haft ansvaret under lång 

tid och utfört de uppgifterna, men att socialchefen haft det yttersta an-

svaret. Arbetsuppgifterna rymdes alltså under befintliga arbetsuppgifter 

för MAS och detta beslut har inneburit en rationalisering.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

___ 
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§ 22 

 

Information om äldreboendeutredning 

 

Ärendebeskrivning 

 

Tf socialchef Annika Hedvall informerar kommunala pensionärsrådet 

om den äldreboendeutredning som förvaltningen fått i uppdrag av soci-

alnämnden 2010-06-15 att genomföra. Utredningen ska vara klar i juni 

2011 och utmynna i en flerårig plan.  

 

Uppdraget är att utreda hur framtida särskilda boenden och trygghets-

boenden ska utformas eftersom befolkningen blir äldre och har stora 

omvårdnadsbehov och det finns fler demenssjuka. De äldreboendeplat-

ser som finns är inte alltid utformade för framtida behov. Tf socialchef 

kommer att ta kontakt med respektive pensionärsförening i detta arbete.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 22: 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, framför synpunkten att alla typer av 

boende ska vara med i äldreboendeutredningen, dvs även seniorboende.  

 

Tf socialchef Annika Hedvall informerar att utredningsuppdraget är de-

finierat att gälla särskilda boenden och trygghetsboenden, men att det i 

alla sammanhang påpekas att alla typer av goda bostäder för äldre är av 

yttersta vikt. 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att ge tf socialchef Annika Hedvall i uppdrag att framföra till social-

nämnden att utredningen ska gälla alla typer av goda bostäder för äldre, 

samt 

 

att expediera detta beslut till kommunstyrelsen. 

_____ 

Exp.till:  

Kommunstyrelsen 

_____ 

Status:  

Pågående
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§ 23 

 

Information från BRÅ 

 

Ärendebeskrivning 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF informerar kommunala pensionärs-

rådet om brottförebyggande rådet (BRÅ) i Tranemo kommun.  

 

Rådet bildades 2001, men har varit vilande sedan 2006. Nysatsning ägde 

rum hösten 2009. BRÅ består av representanter från kommunen, bland 

annat säkerhetssamordnare, folkhälsosamordnare och näringslivsansva-

rig, representanter från TranemoBostäder, byalagen och kommunala 

pensionärsrådet. Nästa möte äger rum måndagen den 13 september. Stig 

Johansson, Tranemoortens SPF informerar om rådets mål och verksam-

het.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 23: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

_____ 
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§ 24 

 

Information angående LOV 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige fattade beslut rörande omfattningen av Lagen om 

valfrihet (LOV) 2010-06-14. Syfte med LOV är bland annat att öka valfri-

heten, ge mer vård för pengarna m.m. Mark, Ulricehamn, Svenljunga 

och Tranemo kommuner (MUST-området) samarbetar i frågan och har 

två projektledare anställda. Fullmäktiges beslut 2010-06-14 innebär att 

service- och omvårdnadsinsatser samt delegerade hälso- och sjuk-

vårdsinsatser omfattas av LOV, medan nattinsatser mellan kl. 22.00 – 

07.00 samt att besvara och åtgärda larm stannar i kommunens ansvar. 

 

Socialnämnden kommer att fatta beslut i december om förfrågnings-

underlaget för LOV, som reglerar kvalitetskrav, ickeval, geografiska om-

råden och ersättningsdifferentiering.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 24: 

 

Tf socialchef Annika Hedvall föredrar ärendet.  

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF lyfter frågan om ickeval. Ordförande 

Stefan Hjertén och tf socialchef Annika Hedvall informerar att det är en 

rullande turordningslista som utgör ickevalet.  

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF lyfter frågan om varför mat-

distributionen inte omfattas av LOV. Exempelvis har Byakrogen i Amb-

jörnarp levererat mat till samma pris som Tranemo kommuns hemtjänst. 

Ordförande Stefan Hjertén och tf socialchef Annika Hedvall informerar 

att den kostnad som Tranemo kommun kan betala är den kostnad som 

kommunen har idag och den kostnadsnivån är för låg för att kunna utfö-

ra matinköp. Svenljunga kommun har arbetat med frågan men har av-

styrt matdistribution trots långt framskridna planer.  

 

Lennart Johnsson, Tranemo PRO, lyfter frågan om varför tolv kommu-

ner beslutat att inte införa LOV. Ordförande Stefan Hjertén och tf social-

chef Annika Hedvall informerar att LOV inte är en tvingande lag. 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att den nya versionen av förfrågningsunderlaget ska bifogas protokollet. 

 

att tf socialchef Annika Hedvall får i uppdrag att undersöka vad en mat-

portion kostar.  

_____ 
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§ 25 

 

Projekt Välbefinnande +65 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vikarierande folkhälsosamordnare Sara Lindeberg informerar om pro-

jektet Välbefinnande +65.  

 

Syftet med projektet var från början att öka den sociala gemenskapen 

och skapa mötesplatser, samt stimulera den fysiska aktiviteten för mål-

gruppen. Det visade sig dock att aktiviteter redan finns, och att det är 

samordningen och synliggörandet av informationen om befintliga akti-

viteter som saknades. Syftet med projektet är numera att samordna 

marknadsföringen. Nästa möte är den 28 september och då ska diskus-

sioner föras kring hur projektet drivs vidare.  

 

Sara Lindeberg, vik. folkhälsosamordnare, uppmanar pensionärsföre-

ningar i alla orter att deltaga.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 25: 

 

Irene Jonasson, Dalstorps PRO, informerar om foldern ”Äldrelots” som 

Härryda kommun ger ut en gång per månad för att samla information 

kring aktiviteter och marknadsföra dem. 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, lyfter frågan om att det måste ske 

bättre samordning av föreningskontakter i Tranemo kommun, exempel-

vis vad gäller Kommunalt Forum. 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att uppdra åt socialförvaltningen att överlägga med kommunstyrelse-

förvaltningens kansliavdelning och bildningsförvaltningens fritidsenhet 

rörande samlad information till äldre och föreningsaktiviteter. 

_____ 

Exp. till:  

Kanslichef Staffan Johansson 

Fritidsintendent Annika Loman 

_____ 

Status:  

Pågående 
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§ 26 

 

Socialnämndens kallelse 

 

Ärendebeskrivning 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, lyfter frågan om socialnämndens 

kallelse kan läggas på Tranemo kommuns hemsida.   

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 26: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att undersöka om socialnämndens 

kallelse kan läggas på Tranemo kommuns hemsida. 

_____
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§ 27 

 

Kommunala pensionärsrådets inflytande i beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Göte Andersson, Dalstorps PRO, framför önskemål att kommunala pen-

sionärsrådet skall vara remissinstans och delaktiga i beslut innan de fat-

tas. 

 

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 kom-

munala 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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§ 27 forts  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 27: 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, framför synpunkten att social-

nämndens svar på kommunala pensionärsrådets fråga inte är till fyllest 

och att det strider mot reglementet som anger att kommunala pensio-

närsrådet ska höras i frågor som rör dem.   

 

Ordförande Stefan Hjertén informerar att socialnämndens svar inte stri-

der mot reglementet. Ordförande Stefan Hjertén informerar vidare att 

socialnämnden inte skulle kunna vara beslutsför med den arbetsord-

ningen, eftersom detta skulle kräva ajournering i alla frågor.  

 

Göte Andersson, Dalstorps PRO, framför synpunkten att kommunala 

pensionärsrådet ska vara med i det beredande skedet, då det ska beslu-

tas om var kommunala pensionärsrådet ska tillhöra i den nya organisa-

tionen.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar:  

 

att återremittera ärendet till socialnämnden. 

_____ 

Exp. till:  

Socialnämnden 

_____ 

Status:  

Socialnämnden 
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§ 28 

 

Matpriser på Gudarpsgården 

 

Ärendebeskrivning 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, framför synpunkten att priset för 

middag på Gudarpsgården har stigit till orimlig nivå.  

 

Tf socialchef Annika Hedvall informerar om att det är kommunstyrelsen 

som hanterar prissättningen.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 28: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar:  

 

att ge tf socialchef Annika Hedvall i uppdrag att kontakta kommunsty-

relseförvaltningen och framföra synpunkten.  

_____ 
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§ 29 

 

Projektbidrag till pensionärsföreningar 

 

Ärendebeskrivning 

 

Stig Johansson, Tranemoortens SPF, lyfter frågan om vad som krävs för 

att bli beviljad det projektbidrag till pensionärsföreningar om 

4000kronor som finns att söka varje år, eftersom deras ansökan avslogs 

2009. 

 

Ordförande Stefan Hjertén informerar att projektet ska innehålla en idé 

som efter genomförande kan utmynna i normal verksamhet. Tf social-

chef Annika Hedvall uppmanar Tranemoortens SPF att skicka in ansö-

kan igen för behandling. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 29: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar:  

 

att notera informationen. 

_____ 
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§ 30 

 

Utskick till kommunala pensionärsrådet 

 

Ärendebeskrivning 

 

Stina Enoksson, Västra Kinds SPF, lyfter frågan om önskemål att få kal-

lelse och handlingar till kommunala pensionärsrådet tre veckor före mö-

tet, med anledning av att ledamöterna ska hinna förankra ärendena i 

sina respektive föreningar.  

 

Tf socialchef Annika Hedvall informerar om att förvaltningen gör ut-

skicket tre veckor före sammanträdet i den mån detta är möjligt, samt att 

det sena utskicket denna gång beror på semesterperioden. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07, § 30: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar:  

 

att notera informationen. 

_____ 

 

 
 


