
Protokoll 2019-03-11

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Kommunhuset, rum Multen Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson  (Socialchef) §§1-3
Kajsa Rosén  (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-9

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Per-Olov Grahn (SPF Kvistbro-Mullhyttan)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande) 
(Socialnämnden)
John Hägglöf (M) (Socialnämnden)
Olle Eriksson (PRO Lekeberg)
Birgit Ewertsson (SPF Fjugestabygden)
Astrid Söderquist (C) (Socialnämnden)  
ersätter Kjell Edlund (S)
Ulla Kristina Fintling (SPF Fjugestabygden)  
ersätter Magdalena Ericsson
Per-Olof Grahn  (SPF Kvistbro/Mullhyttan)  
ersätter Berit Mähl Nyström

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-11

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Sammanträdesdatum 2019-03-11

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-03-11

Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare och presentationsrunda
§2 Föregående mötesprotokoll
§3 Information från förvaltningschefen
§4 Avskaffande av riktlinjer för organisationsstöd
§5 Inkommen fråga gällande boulebana
§6 Reglemente för Pensionärsrådet i Lekebergs kommun
§7 Representanter från pensionärsorganisationerna till kommunala pensionärsrådet
§8 Information och synpunkter från pensionärsorganisationerna
§9 Nästa möte 27 maj
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Protokoll 2019-03-11

Justerare signatur

§1- Val av justerare och presentationsrunda

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Beslut

Per-Olof Grahn väljs att justera dagens protokoll.

Kl. 10 onsdagen den 13 mars på kommunhuset, Fjugesta.
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Justerare signatur

§2- Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Vid föregående sammanträde lyftes frågan om ljudanläggningen på Furuhöjdens samlingssal 
och problemet med att denna inte går att koppla till någon dator. Enligt tidigare upplysningar 
från kultur och fritid skulle det undersökas om det går att få till en bättre lösning till 
innevarande år.

Utredningssekreterare Kajsa Rosén fick i uppdrag att undersöka saken och återkoppla på 
dagens sammanträde. Dessvärre fanns det ingen ny information att få så frågan får lyftas igen 
på nästa sammanträde.

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger föregående protokoll och informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger föregående protokoll och informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll KPR 2018-11-26 - (66030)
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Justerare signatur

§3- Information från förvaltningschefen

Ärendebeskrivning

Nya socialchefen Ann-Mari Gustafsson berättar om sig själv och sin bakgrund samt ger kort 
aktuell information från socialförvaltningen.

Kommunala pensionärsrådet får en föredragning av den Målbild för hälso- och sjukvården 
2030 som kommit in till socialförvaltningen från Region Örebro län för remiss och diskuterar 
innehållet i målbilden.

Bland annat lyftes vikten av att vårdcentralerna rustas för sitt utökade uppdrag, så att de inte 
bara får mer ansvar men inte mer resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. Det lyftes också 
som positivt att det läggs fokus på tillitsbaserat arbetssätt.  

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Missiv till remiss: Kommunremiss Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030 - (SON 

19-43-1)
 Förslag till Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030 - (SON 19-43-2)
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Protokoll 2019-03-11

Justerare signatur

§4 - Avskaffande av riktlinjer för organisationsstöd (KS 17-210)
Ärendebeskrivning

Information till pensionärsrådet

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd till olika 
organisationer utifrån beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsens stöd till organisationer har 
syftat till att stötta verksamheter vars arbete gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. 
Föreningens eller organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad på kommunen 
och dess invånare.
Nu finns det en politisk vilja att ersätta organisationsstödet med avtal mellan organisationer 
och kommunen som ett tydligare sätt visar på vinsterna för kommunen. Med anledning av 
detta förslås att kommunstyrelsen avskaffar riktlinjen.

Under denna punkt informerar ordförande om hur kommunen vill arbeta med 
civilsamhället istället. Pensionärsrådet belyser vikten av att kommunen fortsätter att stötta 
civilsamhället och undrar hur det ekonomiska stödet från kommunen till 
pensionärsorganisationerna ser ut. Frågan besvaras på nästa sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §38 KS Avskaffa riktlinjer för organisationsstöd - (KS 17-210-6)
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Justerare signatur

§5- Inkommen fråga gällande boulebana

Ärendebeskrivning

Det har inkommit en fråga gällande vem som sköter Boulebanan på torget.

Svar
Det är AMI som sköter boulebanan och klot kan lånas på biblioteket under deras öppettider.
Detta gäller i dagsläget, men det kan komma att ändras. 

Pensionärsrådet lyfter att det vore bra om information kring boulebanan, bokning av den och 
utlåning av klot fanns i Lekebergsbladet och på hemsidan.

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§6 - Reglemente för Pensionärsrådet i Lekebergs kommun (VON 
14-60)
Ärendebeskrivning

I och med att vi gått in i en ny mandatperiod finns anledning att se över om det finns behov av 
revidering av Reglementet för kommunala pensionärsrådet. Enligt nuvarande reglemente kan 
en revidering av reglementet initieras av såväl kommunala pensionärsrådet samt dåvarande 
vård- och omsorgsnämnden, numer socialnämnden.

Sedan den senaste revideringen av reglementet 2018-12-18 har vård- och omsorgsnämnden 
bytt namn till socialnämnden. En revidering av terminologin bör göras så att rätt namn står i 
reglementet.

Under denna punkt avsätts tid för gruppdiskussion kring ytterligare förslag på förändringar 
eller synpunkter från pensionärsorganisationerna.

Förslag på förändringar:

  Ändra terminologin från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden i hela dokumentet.
 3 §: Undersök möjligheten för kommunen att erbjuda representanter från 

pensionärsorganisationerna reseersättning i samband med mötena.
 1 §: Ändra datum för när pensionärsorganisationerna ska inkomma med förslag på nya 

representanter samt meddela antal medlemmar efter att nya kommunfullmäktige 
sammanträtt. Förslaget är att 1 mars ändras till 1 april, så att alla föreningar hinner ha sina 
årsmöten och därigenom utse representanter. Det ska framgå att detta gäller även vid 
fyllnadsval.

 5 §: tillägg att utbildning ska erbjudas baserat på organisationernas önskemål.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet ger förvaltningen i uppdrag att

1. sammanställa de under dagen väckta förslagen till förändringar av reglementet 
2. återkomma med färdigt förslag på nytt reglemente på nästa sammanträde.

Beslutsunderlag
 Reglemente för Pensionärsrådet i Lekebergs kommu - (VON 14-60-3)
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Justerare signatur
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Justerare signatur

§7 - Representanter från pensionärsorganisationerna till 
kommunala pensionärsrådet (SON 19-47)
Ärendebeskrivning

Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt väntjänsten i 
Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vara representerad i rådet. Socialnämnden 
fastställer antal ledamöter/ersättare från pensionärsorganisationerna som ska ingå i det 
kommunala pensionärsrådet.
Pensionärsorganisation som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska senast 1 
mars året efter kommunfullmäktige väljs meddela antalet medlemmar till nämnden samt 
lämna förslag på ledamöter och ersättare. Pensionärsorganisationerna har att utse sex 
ledamöter och fyra ersättare till kommunala pensionärsrådet. En ledamot representerar 
väntjänsten. Socialnämnden väljer tre ledamöter och två ersättare, vilket gjordes på 
socialnämndens sammanträde i januari 2019.

Nu har samtliga pensionärsorganisationer inkommit med nomineringar, men dessa 
nomineringar fyller inte antalet ordinarie- och ersättarplatser som finns avsatta för 
pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet. 

En diskussion förs kring hur man önskar hantera de kvarvarande platserna.

 

Beslut

Kommunala pensionärsrådet 

1. Ger SKPF avd. 7 få en ersättarplats i kommunala pensionärsrådet
2. Ger övriga pensionärsorganisationer (PRO, SPF Fjugestabygden, 
SPF Kvistbro/Mullhyttan) i uppdrag att komma in med nya nomineringar på varsin ersättare.

Beslutsunderlag
 Nomineringar från pensionärsorganisationerna - (70342)
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Justerare signatur

§8- Information och synpunkter från pensionärsorganisationerna

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar pensionärsorganisationerna och har möjlighet att lyfta 
synpunkter till kommunen.

SPF Fjugestabygden har månadsmöte i mars. Wendla Thorstensson ska informera dem inför 
EU-valet.
Kommer att delta på möte om Peppar peppar-dagen den 28/3 om detta. SPF-distriktet har 
årsstämma den 3/4.

SPF Kvistbro-Mullhyttan har månadsmöte på Furuhöjden. Vid frågor om lokaler uppmanas 
organisationerna att kontakta Emma Godlund på kultur- och fritidsförvaltningen.

John Hägglöf (M) frågar hur samverkan mellan organisationerna kring exempelvis studieresor 
eller utflykter osv. Inget systematiskt samarbete finns i nuläget, men man är positiv till tanken 
och det lyfts under mötet goda tidigare exempel på samverkan över organisationsgränserna 
kring exempelvis studieresor.

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§9- Nästa möte 27 maj

Ärendebeskrivning

Nästa möte äger rum den 27 maj kl. 10-12 i rum Multen på kommunhuset i Fjugesta.
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