
Protokoll 2019-11-25

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

Övriga
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Monika Gustavsson (MAS) §§30-33

Protokollet innehåller paragraferna §§30-38

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Birgitta Soting (PRO Lekeberg)
Berit Mähl Nyström (SPF 
Kvistbro/Mullhyttan)
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)
Astrid Söderquist (C)  ersätter Kjell Edlund 
(S)
John Hägglöf (M)
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Per-Olof Grahn (SPF Seniorerna 
Kvistbro/Mullhyttan)
Nils-Ove Österman (PRO Lekeberg)

Ej tjänstgörande ersättare
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)
Lena Fagerstedt (KD) (SON)
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Sammanträdesdatum 2019-11-25

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§30 Val av justerare

§31 Föregående mötesprotokoll

§32 Sammanträdestider för kommunala pensionärsrådet 2020

§33 Förvaltningschefen informerar

§34 Synpunkter/information från pensionärsorganisationerna.

§35 Återkoppling - somarkollo för äldre

§36 Övriga frågor

§37 Meddelanden för kännedom

§38 Nästa sammanträde
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§30 - Val av justerare
Ärendebeskrivning

En justerare ska utses att, tillsammans med mötets ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Ingabritt Svensson (Väntjänsten) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

 

Justeringstid fastslås till omedelbart efter mötet.

Beslut

XX utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§31 - Föregående mötesprotokoll
Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 SPRT-038719111512420 - (81935)
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§32 - Sammanträdestider för kommunala pensionärsrådet 2020 
(SON 19-219)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sammanträdestider för kommunala pensionärsrådet för 
2020.
Följande mötestider föreslås:
Måndag 24 februari, kl. 10.00–12.00
Måndag 4 maj, kl. 10.00–12.00
Måndag 31 augusti, 10.00–12.00
Måndag 23 november, 10.00–12.00

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet antar följande mötestider för 2020:

Måndag 24 februari, kl. 10.00–12.00
Måndag 4 maj, kl. 10.00–12.00
Måndag 31 augusti, 10.00–12.00
Måndag 23 november, 10.00–12.00

Beslut

Kommunala pensionärsrådet antar följande mötestider för 2020:

Måndag 24 februari, kl. 10.00–12.00
Måndag 4 maj, kl. 10.00–12.00
Måndag 31 augusti, 10.00–12.00
Måndag 23 november, 10.00–12.00

Beslutsunderlag
 Sammanträdestider för kommunala pensionärsrådet 2020 - (81488)
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§33 - Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får rådet info om aktuellt inom socialförvaltningen. Monika Gustavsson, MAS i 
Lekebergs kommun, informerar om vad hon gör och frågar om Kommunala Pensionärsrådet har 
några synpunkter som hon kan ta med sig i sitt arbete.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

 

Medskick och synpunkter

Per-Olof Grahn (SPF Seniorerna Kvistbro/Mullhyttan) påpekar att kommunen borde ta kontakt med 
individer vars anhöriga gått bort för att se hur personen mår. Att informera nära anhöriga om 
vårdinsatser är också något som borde göras i större utsträckning.

Nils-Ove Österman (PRO Lekeberg): En önskan om att en punkt ska lyftas till nästa sammanträde om 
kommunal hälso- och sjukvård så att pensionärsorganisationerna får möjlighet att ge ytterligare 
synpunkter om kommunens arbete i dessa frågor. Nils-Ove lyfte också frågor om organisationen av 
nattpatrullen och bad förvaltningschefen att se över detta.

 

Kommunala Pensionärsrådets hantering av ärendet

Ordförande Johan Niklasson (C) ajournerar mötet.

Ordförande Johan Niklasson (C) återupptar mötet efter ca 15 minuter.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Page 7 of 12



Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§34 - Synpunkter/information från pensionärsorganisationerna.
Ärendebeskrivning

Under denna punkt lyfts synpunkter/information från pensionärsorganisationerna.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§35 - Återkoppling - somarkollo för äldre
Ärendebeskrivning

Vid ett tidigare sammanträde med kommunala pensionärsrådet diskuterades intresset från
pensionärsorganisationernas sida över att anordna någon form av sommarkollo for äldre.

Pensionärsrådet beslutade då att pensionärsorganisationerna fick i uppdrag att ta frågan
vidare till sina respektive föreningar för att fundera ut ett förslag på koncept och
vilka förutsättningar som krävs för att kunna genomföra det samt att diskussionen skulle
återupptas på rådets sammanträde i september.

På sammanträdet i september så beslutade rådet att låta punkten vila till dagens sammanträde varav 
ärendet åter lyfts för diskussion.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

 

Medskick och synpunkter

Intresse för ett sommarkollo bedöms vara lågt enligt de olika pensionärsorganisationerna.

Lägg till en punkt till nästa sammanträde för "Aktiviteter för äldre" istället i syfte att ha en öppnare 
diskussion om vilka aktiviteter som kommunen och pensionärsorganisationerna kan samverka kring.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§36 - Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Under denna punkt kan övriga frågor, som inte finns med på dagordningen, lyftas.

Beslut

Kommunala Pensionärsrådet frångår ärendet.
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§37 - Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

En ny ersättare har valts av socialnämnden till kommunala pensionärsrådet. Lena Fagerstedt (KD) är 
ny ersättare i kommunala pensionärsrådet efter Emma Eklinds (KD) avsägelse från uppdraget.

 

Angående rådets synpunkt om Furuhöjdens samlingssa som behandlades på rådets förra 
sammanträde så har förvaltningen fått återkoppling från LEBO/LEKO i frågan. Svaret som 
förvaltningen fick var att LEBO/LEKO håller på med en inventering och översyn över Furuhöjden och 
liknande lokaler och att pensionärsrådets synpunkter kommer att tas med i översynen.

Förslag till beslut
Medskick och synpunkter

Vad gäller när man ska hyra Furuhöjdens samlingssal? Hur får man tag i nyckel eller blir insläppt till 
lokalen? Ett förslag för att lösa detta är att sätta upp ett nyckelskåp med kodlås utanför lokalen med 
ett telefonnr man kan ringa för att få koden. Ett annat är att ha ett digitalt lås till själva dörren. 
Förvaltningen tar frågan vidare.

Beslutsunderlag
 §104 SON Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet - (SON 19-2-4)
 Furuhöjdens samlingssal - (79989)
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§38 - Nästa sammanträde
Ärendebeskrivning

Under förutsättning att kommunala pensionärsrådet fattar beslut i enlighet med tidigare
förslag om sammanträdestider för 2020 så kommer nästa sammanträde att äga rum den 24:e 
februari kl. 10:00 - 12:00.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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