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Plats och tid                     Solbacken, Länghem kl.13.30 – 16.00 

  

Beslutande Lars Vesterlund(M), ordförande  

 Anita Mårtensson, Tranemo PRO, vice ordförande 

 Evy Nilsson, Limmareds PRO 

 Göte Andersson, Dalstorps PRO  

 Inger Eng, Länghems PRO  

 Eric Alexandersson, Östra Kinds SPF 

 Stig Johansson, Tranemoortens SPF 

 Stina Enoksson, Västra Kinds SPF 

Icke tj.g. ersättare Junis Andersson, Tranemoortens SPF                

 Karl-Erik Dahl, Tranemo PRO 

 Gun Johansson, Limmareds PRO 

 Kerstin Staafjord, Västra Kinds SPF 

 Ros-Marie Johansson, Östra Kinds SPF 

 Sture Erntsson (S), kommunstyrelsen 

 

Övriga deltagare Annika Hedvall, sektionschef omsorg 

 Staffan Johansson, funktionschef, medborgarservice och processtöd 

 

 

 

Paragrafer §§ 1 - 8 

   

Utses att justera Eric Alexandersson 

   

Underskrifter 

Ordf,  Sekr  

 Lars Vesterlund  Karin Redberg  

 

Justerande  

 Eric Alexandersson 
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§ 1 

 

Presentation av pensionärsrådet 

 

Deltagarna i pensionärsrådet presenterar sig. 
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§ 2 

 

Val av vice ordförande 

 

Föreligger val av vice ordförande för kommunala pensionärsrådet under 

mandatperioden 2011-2014. 

  

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 2:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att till vice ordförande utse Anita Mårtensson   
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§ 3 

 

Fastställande av sammanträdesplan 2011 

 

Ärendebeskrivning 

 

Föreligger förslag till sammanträdesplan för kommunala pensionärsrå-

det  2011:  

 

15 mars Solbacken 

3 maj Hjälmå 

20 sept Glimringe 

6 dec Gudarpsgården 

Samtliga möten börjar kl. 13.30 

 

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 3 :  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att anta upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunala pensio-

närsrådet. 
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§ 4 

 

Information om Tranemo kommuns nya organisation 

 

Ärendebeskrivning 

 

Funktionschefen för medborgarservice och processtöd Staffan Johansson 

informerar kommunala pensionärsrådet om Tranemo kommuns nya or-

ganisation. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 4:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 
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§ 5 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Ärendebeskrivning 

 

Föregående mötes protokoll från kommunala pensionärsrådets redovi-

sas och diskuteras. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 5:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att med ett godkännande lägga föregående mötes protokoll till hand-

lingarna. 

_____ 
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§ 6  

 

Information från kommunstyrelsen 2011-01-10 och  

2011-02-14 

 

Kommunala pensionärsrådets ordförande Lars Vesterlund informerar 

vilka ärenden som behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde un-

der januari, februari och mars månad. 

 

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 6:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen. 
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§ 7 

 

Information från brottsförebyggande rådet  

 

Ledamoten Stig Johansson informerar från brottsförebyggande rådets 

senaste sammanträden. Frågor som diskuterats har bla. varit: 

 

Information från polisen 

Trygghetsvandring i Länghem 

Äldre på skolan 

 

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 7:  

 

Kommunala pensionärsrådet beslutar: 

 

att notera informationen, samt; 

 

att Stig Johansson ska mejla ut mötesanteckningarna från BRÅ-mötena 

till respektive föreningar. 
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§ 8 

 

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 vilka perso-

ner som utsetts.  

_____ 

 

Kommunala pensionärsrådet 2011-03-15, § 8:  
 

Sektionschef Annika Hedvall informerar om det pågående arbetet med 

dels en äldreboendeutredning, dels det uppdrag som beredningen för 
trivsel och trygghet fått rörande framtidens boende för äldre. Äldrebo-

endeutredningen kommer i huvudsak att titta på vård- och omsorgsbo-

enden medan beredningen kommer att jobba med boendeformerna för 
äldre ur ett brett och långsiktigt perspektiv. Vissa delar av utredningar-
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nas underlagsmaterial kommer att vara desamma – exempelvis den en-

kät som håller på att distribueras ut till 500 kommuninvånare.  

 
Kommunala pensionärsrådet beslutar:  

 

att notera informationen. 

 

 

 


