
Protokoll 2019-05-27

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

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef) §10
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare) §10

Protokollet innehåller paragraferna §§10-19

Ordförande _________________________________________________________________
                                                       

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Birgitta Soting (PRO Lekeberg) §10
Birgit Ewertsson (SPF Fjugestabygden) §10
Berit Mähl Nyström (SPF 
Kvistbro/Mullhyttan) §10 ersätter Per-Olof 
Grahn
Kjell Edlund (S) (SON) §10
Ulla Kristina Fintling (SPF Fjugestabygden) 
§10
Yvonne Hjerling (Väntjänsten) §10 ersätter 
Ingabritt Svensson
Johan Niklasson (C) (ordförande) §10
Nils-Ove Österman (PRO Lekeberg) §10

Ej tjänstgörande ersättare
Astrid Söderquist (C) §10
Kristina Ahl (SKPF pensionärerna avd. 7) 
§10
Rolf Klang (SPF Fjugestabygden) §10
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Sammanträdesdatum 2019-05-27

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

Ärendelista
§10 Val av justerare
§11 Föregående mötesprotokoll
§12 Information från förvaltningschefen
§13 Val av vice ordförande i kommunala pensionärsrådet
§14 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet
§15 Hemtagningsteam
§16 Diskussionspunkt: Sommarkollo för äldre
§17 Diskussionspunkt: Socialnämndens bostadsbehov
§18 Information och synpunkter från pensionärsorganisationerna
§19 Nästa möte
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§10 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

Kommunala pensionärsrådet bör utse en justerare som, tillsammans med ordförande justerar 
dagens protokoll.

Beslut

Birgitta Soting utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Justeringsdag fredag 31 maj kl. 10:00.

Page 4 of 15



Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§11 - Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger protokollet till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger protokollet till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll KPR 2019-03-11 - (70969)
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§12 - Information från förvaltningschefen

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får kommunala pensionärsrådet information från socialchefen Ann-Mari 
Gustafsson om aktuellt inom förvaltningen.

Hon informerar bland annat om hur sommarsituationen gällande bemanningen ser ut på 
förvaltningen, där inga hyrsjuksköterskor kommer behöva hyras in.

Hon berättar även att förvaltningen nu anställt en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) som ska jobba 50 % som MAS och 50 % som anhörigkonsulent.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§13 - Val av vice ordförande i kommunala pensionärsrådet (SON 
19-47)
Ärendebeskrivning

Enligt nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet i Lekebergs kommun ska 
pensionärsrådet utse en av pensionärsföreningarnas representanter till vice ordförande. Denne 
ska också utgöra den ansvariga länken mellan föreningarna och kommunen.

Förslag till beslut

Xx utses till vice ordförande för kommunala pensionärsrådet.

Kommunala pensionärsrådets behandling av ärendet

Kommunala pensionärsrådet föreslår Birgitta Soting (PRO) till vice ordförande för 
kommunala pensionärsrådet.

Ordförande frågar om rådet kan välja Birgitta Soting (PRO) till vice ordförande för 
kommunala pensionärsrådet och finner att rådet bifaller förslaget.

Beslut

Birgitta Soting (PRO) utses till vice ordförande för kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - val av vice ordförande i kommunala pensionärsrådet - (74569)
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§14 - Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(VON 14-60)
Ärendebeskrivning

Under förra sammanträdet med kommunala pensionärsrådet diskuterades innehållet i 
nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Rådet kom bland annat fram till att programmet behövde redaktionella ändringar utifrån att 
nämnden numer heter Socialnämnden. Det diskuterades även att datumet för när 
pensionärsorganisationerna senast ska inkomma med nomineringar av nya representanter till 
pensionärsrådet bör ändras så att det bättre överensstämmer med när föreningarna har 
årsmöte.

Till ärendet bifogas ett förslag där ändringarna framgår med färgkod och ett förslag för 
antagande.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet

1. Antar det reviderade förslaget till reglemente

2. Skickar förslaget vidare till socialnämnden

Kommunala pensionärsrådets behandling av ärendet

Ulla Kristina Fintling (SPF) lyfter att datumet för när nomineringar ska inkomma inte ändrats 
från 1 mars till 1 april utifrån diskussionerna på förra mötet. Utredningssekreterare korrigerar 
detta under sittande möte.

Yrkanden
Ulla Kristina Fintling (SPF) yrkar på ett tillägg i §5; … utifrån organisationernas önskemål 
eller utifrån utbildningsbehov identifierade av förvaltningen.

Ulla Kristina Fintling (SPF) yrkar på ett tillägg i reglementet som innebär att representanter 
från pensionärsorganisationerna får reseersättning från kommunen i samband med 
kommunala pensionärsrådets sammanträden. Rådet kommer gemensamt fram till ett tillägg 
med följande formulering:
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

6 § - Reseersättning
Representanter för pensionärsorganisationerna har rätt till reseersättning från kommunen i 
samband med kommunala pensionärsrådets sammanträden. Reseersättningen regleras på 
samma sätt som för förtroendevalda i kommunen. 

Förslaget innebär att punkten Revidering av reglementet får ny paragraf 7.

Proposition

Ordförande frågar först om vi kan godkänna Ulla Kristina Fintlings (SPF) tilläggsyrkanden 
om utbildning samt rådets förslag om tillägg kring reseersättning och finner kommunala 
pensionärsrådet ställer sig bakom förslagen.

Därefter frågar ordförande om kommunala pensionärsrådet, med de kan anta förslaget till 
reglemente, med de tidigare beslutade tilläggen och finner att rådet gör så.

Därefter frågar ordförande om kommunala pensionärsrådet kan skicka förslaget vidare till 
socialnämnden och finner att rådet gör så.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet

1. Kompletterar § 5 med följande skrivning: eller utifrån utbildningsbehov identifierade 
av förvaltningen.

2. Kompletterar reglementet med en ny paragraf kring reseersättning med följande 
formulering:

6 § - Reseersättning
Representanter för pensionärsorganisationerna har rätt till reseersättning från kommunen i 
samband med kommunala pensionärsrådets sammanträden. Reseersättningen regleras på 
samma sätt som för förtroendevalda i kommunen. 

Förslaget innebär att tidigare § 6 - Revidering av reglemente får ny paragraf 7.

3. Antar det reviderade förslaget till reglemente för kommunala pensionärsrådet

4. Skickar förslaget vidare till socialnämnden
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - (74383)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - med ändringar - (69604)
 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet - för antagande - (74390)
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§15 - Hemtagningsteam

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får kommunala pensionärsrådet information om det pågående arbetet med 
att utforma ett hemtagningsteam i Lekebergs kommun.

Ann-Mari Gustafsson informerar om socialförvaltningens arbete med att upprätta ett 
hemtagningsteam i syfte att skapa en tryggare hemgång för patienter från sjukhusen och 
minska behovet av korttidsplatser.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§16 - Diskussionspunkt: Sommarkollo för äldre

Ärendebeskrivning

Ett antal kommuner i Sverige arrangerar sommarkollo för äldre. 

Under denna punkt ges pensionärsrådet möjlighet att tycka till om sommarkollo som 
arrangemang och diskutera intresset för att anordna ett liknande arrangemang i Lekebergs 
kommun där civilsamhället är drivande med kommunen som stöttning.
 

Reflektioner från rådet:

- Börja lite försiktigt med en dag med ett program. En "äldredag".
- Förslag på lämplig plats: Sixtorp eller Stenbäcken.
- Skulle kunna vara en rundtur på olika platser i Lekebergs kommun, t ex med buss och lite 
guider som berättar om platserna och dess historia.
- Viktigt att fundera på hur når vi ut till de äldre som är ensamma och vad vill de skulle 
vilja göra?

Ordförande uppmanar organisationerna att ta med frågan tillbaka till sina respektive 
föreningar och fundera ut ett koncept samt vilka förutsättningar föreningarna har att arrangera 
och hur kommunen kan stötta föreningarna i arbetet.  

 

Beslut

Kommunala pensionärsrådet

1. tar tillbaka frågan till sina respektive pensionärsföreningar för att fundera ut ett förslag på 
koncept och vilka förutsättningar som krävs för att kunna genomföra det. 
2. återupptar diskussion på nästa sammanträde i september
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§17 - Diskussionspunkt: Socialnämndens bostadsbehov

Ärendebeskrivning

Under denna punkt diskuteras socialnämndens bostadsbehov.

LEBO/LEKO ska genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på var vill man bo och 
vilken typ av boende vill man ha i Lekebergs kommun.
 

Reflektioner från kommunala rådet

- 55+ boendet i Fjugesta (Glas...) är många väldigt nöjda med.
- Kan man använda sig av biståndsbedömning för att få rätt person på t ex 
ett trygghetsboende.
- Har vi lägenheter/lokaler idag som kan fungera som trygghetsboende? Man behöver kanske 
inte alltid bygga nytt.
- Hela kommunens lokalbestånd kommer att ses över utifrån hur vi kan använda dem på ett 
mer ändamålsenligt sätt.

 

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§18 - Information och synpunkter från 
pensionärsorganisationerna

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar pensionärsorganisationerna om aktuellt inom föreningarna. 
Organisationerna har även möjlighet att framföra synpunkter till socialnämnden.

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-05-27

Justerare signatur

§19 - Nästa möte

Ärendebeskrivning

Nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet är den 16 september 2019. Vi ses kl. 
10:00 i kommunhuset, rum Multen (vån 2). 
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Val av justerare

§10

   



Föregående mötesprotokoll

§11

   



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

Page 3 of 13



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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Protokoll 2019-03-11

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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Protokoll 2019-03-11

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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Protokoll 2019-03-11

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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Protokoll 2019-03-11

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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Protokoll 2019-03-11

Justerare signatur
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Protokoll 2019-03-11

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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Protokoll 2019-03-11

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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Protokoll 2019-03-11

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.

Page 13 of 13



Information från förvaltningschefen

§12

   



Val av vice ordförande i kommunala pensionärsrådet

§13

SON 19-47

   



Tjänsteskrivelse 2019-05-17 1 (1)

Dnr: SON 19-47

   

Tjänsteskrivelse - val av vice ordförande i kommunala 
pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
Enligt nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet i Lekebergs kommun 
ska pensionärsrådet utse en av pensionärsföreningarnas representanter till vice 
ordförande. Denne ska också utgöra den ansvariga länken mellan föreningarna och 
kommunen.

Förslag till beslut
Xx utses till vice ordförande för kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 
2019-2022.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Johan Niklasson (C) Kajsa Rosén
Ordförande socialnämnden och Handläggare
kommunala pensionärsrådet



Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet

§14

VON 14-60

   



Tjänsteskrivelse 2019-05-17 1 (1)

Dnr: VON 14-60

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet

Ärendebeskrivning
Under förra sammanträdet med kommunala pensionärsrådet diskuterades innehållet 
i nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

Rådet kom bland annat fram till att programmet behövde redaktionella ändringar 
utifrån att nämnden numer heter Socialnämnden. Det diskuterades även att datumet 
för när pensionärsorganisationerna senast ska inkomma med nomineringar av nya 
representanter till pensionärsrådet bör ändras så att det bättre överensstämmer 
med när föreningarna har årsmöte. 

Till ärendet bifogas ett förslag där ändringarna framgår med färgkod och ett förslag 
för antagande. 

Förslag till beslut
Kommunala pensionärsrådet 

1. Antar det reviderade förslaget till reglemente för kommunala 
pensionärsrådet

2. Skickar förslaget vidare till socialnämnden för beslut

LEKEBERGS KOMMUN
 

Kajsa Rosén
Handläggare
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Regler 3 (4)

1 § - Pensionärsrådet i Lekebergs kommun
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden vård- och 
omsorgsnämnden.

Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt 
väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vård- och omsorgsnämnden 
vara representerad i rådet. 

Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden fastställer antalet ledamöter/ersättare 
från pensionärsorganisationerna som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. 

Pensionärsorganisation som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska 
senast 1 mars april året efter kommunfullmäktige väljs meddela antalet medlemmar 
till socialnämnden vård- och omsorgsnämnden samt lämna förslag på ledamöter och 
ersättare. 

2 § - Sammansättning   
Pensionärsrådet består av tio ledamöter och sju ersättare. Sex ledamöter och fyra 
ersättare representerar de lokala pensionärsföreningarna. En ledamot och en 
ersättare representerar väntjänsten. Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 
väljer tre ledamöter och två ersättare. 

Dessutom ingår socialchef vård- och omsorgschef samt tjänsteman som ansvarar för 
protokollet. 

Vid behov kan rådet adjungera ytterligare personer för behandling av viss fråga.

Ordförande utses av socialnämnden vård- och omsorgsnämnden. Pensionärsrådet 
utser en av pensionärsföreningarnas representanter till vice ordförande. Vice 
ordförande ska vara den ansvariga länken mellan föreningarna och kommunen. 

3 § - Sammanträden
Pensionärsrådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till socialnämnden vård- och omsorgsnämndens arbete med MER-
planen (Mål-Ekonomi-Resultat). 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än 
hälften av rådets ledamöter så begär. 

Kallelse, föredragningslista och underlag för diskussionerna ska vara ledamöter och 
ersättare tillhanda senast en vecka före sammanträdet. 

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. 

Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, socialnämnden vård- och 
omsorgsnämnden och därutöver den nämnd/styrelse som eventuellt berörs. 

Ledamot eller organisation som vill väcka en fråga eller ärende ska meddela 
socialnämnden vård- och omsorgschefen detta före eller under sammanträdet. 



Regler 4 (4)

4 § - Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De ska 
inhämta synpunkter i så tidigt skede att pensionärernas representanter har möjlighet 
att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 

Pensionärsorganisationernas representanter ska informeras om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. 

Således ska kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer. 

5 § - Utbildning
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet ska erbjudas utbildning minst en gång 
under verksamhetsåret utifrån organisationernas önskemål eller utifrån 
förvaltningens identifierade utbildningsbehov. 

6 § - Revidering av reglemente
Revidering av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet och 
socialnämnden vård- och omsorgsnämnden. 
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Regler 3 (4)

1 § - Pensionärsrådet i Lekebergs kommun
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt 
väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vara representerad i rådet. 

Socialnämnden fastställer antalet ledamöter/ersättare från 
pensionärsorganisationerna som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. 

Pensionärsorganisation som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska 
senast 1 april året efter kommunfullmäktige väljs meddela antalet medlemmar till 
socialnämnden samt lämna förslag på ledamöter och ersättare. 

2 § - Sammansättning   
Pensionärsrådet består av tio ledamöter och sju ersättare. Sex ledamöter och fyra 
ersättare representerar de lokala pensionärsföreningarna. En ledamot och en 
ersättare representerar väntjänsten. Socialnämnden väljer tre ledamöter och två 
ersättare. 

Dessutom ingår socialchef samt tjänsteman som ansvarar för protokollet. 

Vid behov kan rådet adjungera ytterligare personer för behandling av viss fråga.

Ordförande utses av socialnämnden. Pensionärsrådet utser en av 
pensionärsföreningarnas representanter till vice ordförande. Vice ordförande ska 
vara den ansvariga länken mellan föreningarna och kommunen. 

3 § - Sammanträden
Pensionärsrådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till socialnämnden arbete med MER-planen (Mål-Ekonomi-
Resultat). 

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än 
hälften av rådets ledamöter så begär. 

Kallelse, föredragningslista och underlag för diskussionerna ska vara ledamöter och 
ersättare tillhanda senast en vecka före sammanträdet. 

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ledamot från 
pensionärsorganisationerna. 

Protokoll ska delges ledamöter och ersättare i rådet, socialnämnden och därutöver 
den nämnd/styrelse som eventuellt berörs. 

Ledamot eller organisation som vill väcka en fråga eller ärende ska meddela 
socialnämnden detta före eller under sammanträdet. 

4 § - Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De ska 



Regler 4 (4)

inhämta synpunkter i så tidigt skede att pensionärernas representanter har möjlighet 
att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. 

Pensionärsorganisationernas representanter ska informeras om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god 
livskvalitet. 

Således ska kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som berör 
pensionärer. 

5 § - Utbildning
Ledamöter i kommunala pensionärsrådet ska erbjudas utbildning minst en gång 
under verksamhetsåret utifrån organisationernas önskemål. 

6 § - Revidering av reglemente
Revidering av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet och 
socialnämnden. 
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