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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid                     Gudarpsgården, Tranemo kl.13.30 – 16.00 

  

Beslutande Stefan Hjertén (M), ordförande  

 Anita Mårtensson, Tranemo PRO, vice ordförande 

 Evy Nilsson, Limmareds PRO 

 Inger Eng, Länghems PRO  

 Ros-Marie Johansson, Östra Kinds SPF 

Tjg. Ersättare Göte Andersson, Dalstorps PRO 

 Ann-Sofie Mellander, Tranemoortens SPF                

Icke tjg.ersättare Lennart Johnsson, Tranemo PRO  

 Ove Carlryd, Länghems PRO 

 Eric Alexandersson, Östra Kinds SPF 

 

Övriga deltagare Annika Hedvall, tf socialchef  

                                          Karin Redberg, nämnd- och utredningssekreterare 

 

 

 

Paragrafer §§ 31 - 36 

   

Utses att justera  Anita Mårtensson 

   

Underskrifter 

Ordf,  Sekr  

 Stefan Hjertén  Karin Redberg  

 

Justerande  

 Anita Mårtensson 

 

 

 

 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

 

Sammanträdesdatum 2010-12-07 

 

Förvaringsplats Kommunkontoret 

för protokollet  

                                           

Underskrift  

  

                                          Karin Redberg             
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§ 31 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Ärendebeskrivning 

 

Föreligger mötesprotokoll från kommunala pensionärsrådets möte  

2010-09-07.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-12-07, § 31:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen, samt  

 

att därefter lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

_____ 

 

 

 



Tranemo kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 2010-12-07 Sidan 3 av  8 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32  

 

Information från socialnämnden 2010-10-05 och  

2010-12-06 

 

Ärendebeskrivning 

 

2010-10-05 togs bland annat följande ärenden upp: 

 Statliga stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg 2009 

– redovisning av projektet rehabilitering i hemmet 

 Budgetuppföljning 2 – tertialrapport 

 Social samfond 2010 

 Kommunala pensionärsrådets inflytande i beslut 

 Socialnämndens äldreboendeutredning 2010-2011 

 Information om ny flyktingmottagning 

 Information om projektet Vita Villan 

 Projektansökan angående TryggVE 

2010-12-06 togs bland annat följande ärenden upp:  

 Redovisning av projekt PUST (Positiv Utveckling Socialtjänsten i 

Tranemo) Ansökan om projektbidrag – Tranemoortens SPF 

Förfrågningsunderlag angående LOV 

 Representant i delregionala politiska samrådsorganet för 

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 

 Registerkontroll inom vissa verksamhetsområden (bl.a. LSS) 

 Lokal instruktion för läkemedelshantering inom social- 

förvaltningen i Tranemo kommun  

 Informationsärenden 

- Budgetuppföljning/Nettokostnadstablå 

- Internbudget 2011 

- Projekt Vita Villan 

- Tillsyn av hemtjänsten i Tranemo centralort 

- Tillsyn enligt Alkohol- och Tobakslagen 

- Myndighetsutövning enligt Arbetsmiljölagen  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-12-07, § 32: 

 

Socialnämndens ordförande Stefan Hjertén föredrar ärendet.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

___ 
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§ 33 

 

Information angående LOV 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige fattade beslut rörande omfattningen av Lagen om 

valfrihet (LOV) 2010-06-14. Syftet med LOV är bland annat att öka val-

friheten, 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. 

 

2010-12-06 § 89 fattade socialnämnden beslut om förfrågningsunderlaget 

för LOV som reglerar ansökningsförfarandet, kvalitetskrav, ickeval, geo-

grafiska områden och ersättningsnivåer.  

 

Ann-Sofie Mellander, Tranemoortens SPF, lyfter frågan om vilket infly-

tande brukaren har över biståndsinsatserna, till exempel om brukaren 

har önskemål om att få hjälp med matlagning vid enstaka tillfälle istället 

för städning även om det är just städning som har beviljats. Tf socialchef 

Annika Hedvall informerar om att det pågår diskussioner i många av 

landets kommuner, bland annat i Tranemo kommun, om värdegrunder 

och brukarinflytande. Diskussionerna rör brukarinflytande och priorite-

ringar av dem som har störst behov. Diskussionerna rör även definitio-

nen behov.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-12-07, § 33: 

 

Tf socialchef Annika Hedvall föredrar ärendet.  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 

_____ 
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§ 34 

 

Information om Tranemo kommuns nya organisation  

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-02-22, § 8, nämndsstrukturen för 

politisk ledning och styrning av Tranemo kommun fr.o.m. 2011-01-01. 

Kommunfullmäktiges beslut innebär i korthet att fullmäktige, som är 

den strategiska nivån, arbetar med beredningar för den långsiktiga ut-

vecklingen av kommunen. Facknämnderna avskaffas när kommunsty-

relsen, som tillsammans med förvaltningsorganisationen är den verkstäl-

lande nivån, får det samlade ansvaret för all driftverksamhet. 

 

Kommunstyrelsen kommer att arbeta med tre utskott. Dessutom inrättas 

en särskild jävsnämnd för intern myndighetsutövning inom miljö- och 

livsmedelstillsynen samt beträffande bygglovsprocessen för ärenden där 

kommunen är berörd som driftansvarig. 

 

Av kommunfullmäktiges ovan redovisade beslut framgår att förvalt-

ningsorganisationen skall anpassas till den nya strukturen för politisk 

ledning med samordning av driftverksamheterna i en gemensam organi-

sation i en förvaltning och med kommunchefen som förvaltningschef. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 62, att fastställa en övergri-

pande struktur för förvaltningsorganisationen fr.o.m. årsskiftet 

2010/2011. Utgångspunkten för förvaltningsstrukturen är att förvalt-

ningsorganisationen är ett organ för att verkställa de politiska besluten 

och svara för kommunens samlade driftverksamhet på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. En bärande idé i organisationsstrukturen är med-

borgarperspektivet. Under kommunchefens ledning indelas förvaltning-

en i följande fem sektioner enligt kommunfullmäktiges ovan redovisade 

beslut: 

 Servicesektion 

 Sektion för strategisk planering 

 Sektion för lärande 

 Sektion för omsorg 

 Sektion för teknik 

 

Anita Mårtensson, Tranemo PRO, redovisar gemensam skrivelse från 

PRO-föreningarna rörande kommunala pensionärsrådets tillhörighet, 

roll och inflytande i den nya organisationen.  
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§ 34 forts  

 

Synpunkter rörande reglementet framförs. Tf socialchef Annika Hedvall 

och ordförande Stefan Hjertén informerar om att reglementet kommer 

att revideras i samband med att den nya organisationen, samt den nya 

mandatperioden träder i kraft.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-12-07, § 34: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att meddela kommunstyrelsen synpunkterna rörande kommunala pen-

sionärsrådets framtid och reglemente, samt;  

 

att notera informationen.  

_____ 

Exp. till:  

Kommunstyrelsen 

_____ 

Status:  

Pågående 
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§ 35 

 

Referensgrupp för arbetet med äldreboendeutredningen 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2010-09-07 informerade 

tf socialchef Annika Hedvall om den äldreboendeutredning som förvalt-

ningen fått i uppdrag av socialnämnden 2010-06-15 att genomföra. Ut-

redningen ska vara klar i juni 2011 och utmynna i en flerårig plan. Upp-

draget är att utreda hur framtida särskilda boenden och trygghetsboen-

den ska utformas eftersom befolkningen blir äldre och har stora om-

vårdnadsbehov och det finns fler demenssjuka. De äldreboendeplatser 

som finns är inte alltid utformade för framtida behov.  

 

Tf socialchef informerar att en projektgrupp har bildats sedan kommu-

nala pensionärsrådets senaste sammanträde, bestående av Maria Hulan-

der, Majken Engvall och Yvonne Skogh Andersson, enhetschefer, samt tf 

socialchef Annika Hedvall. Projektgruppen har påbörjat arbetet genom 

att besöka grannkommunerna och studera deras äldreboenden. En enkät 

håller på att tas fram för att undersöka vilka önskemål som finns rörande 

äldreboenden i framtiden.  

 

För att få idéer och för att nå målet med utredningen kommer en refe-

rensgrupp att bildas. Tf socialchef ställer frågan om vilka som vill ingå i 

gruppen, samt meddelar att besked ska lämnas senast 2011-01-01.  

 

Kommunala pensionärsrådet 2010-12-07, § 35: 

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att utse två personer från SPF och två personer från PRO i Tranemo 

kommun att ingå i referensgruppen för äldreboendeutredningen, samt;  

 

att meddela tf socialchef Annika Hedvall senast 2011-01-01 vilker perso-

ner som utsetts.  

_____ 
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§ 36 

 

Årsavslutning 

 

Ordförande Stefan Hjertén (M) erinrar om att dagens sammanträde är 

det sista under år 2010. Ordföranden tackar ledamöterna för det gångna 

året och tillönskar en god jul och ett gott nytt år. 

 


