
Protokoll 2018-11-26

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Tid Plats Plats
10:00-12:00 Käppen, lokal Hemsjön Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Nancy Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §§25-33

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Birgit Ewertsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Barbro Göransson (C) (SON)
Henrik Hult (C) (ordförande)
Birgitta Soting
Olle Eriksson (PRO Lekeberg)
Birgit Ewertsson (SPF Fjugestabygden)
Magdalena Ericsson (SPF Fjugestabygden)
Berit Mähl Nyström (SPF 
Kvistbro/Mullhyttan)
Ingabritt Svensson (Väntjänsten)
Wivie Palmroth (S) (SON)

Ej tjänstgörande ersättare
Ulla Kristina Fintling (C) (SPF 
Fjugestabygden)
Rune Karlsson (SPF Kvistbro/Mullhyttan)
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

Ärendelista
§25 Val av justerare
§26 Föregående mötesprotokoll
§27 Information från förvaltningschefen
§28 Sammanträdestider 2019
§29 Reglemente för Pensionärsrådet i Lekebergs kommun
§30 Information om bostadstillägg
§31 Uppföljning av investeringar i välfärdsteknik
§32 Information/synpunkter från pensionärsorganisationerna
§33 Nästa sammanträde
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§25- Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Birgit Ewertsson väljs att justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§26- Föregående mötesprotokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående mötesprotokoll 2018-09-24.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad KPR 2018-09-25 09.54.28 - (63182)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§27- Information från förvaltningschefen

Ärendebeskrivning

I Tomas Anderssons frånvaro informerar ställföreträdande förvaltningschef Nancy Murtic om 
att tillsättandet av enhetschefer nu är klart inom socialförvaltningen. Ersättare för Anna-Karin 
Gruffman blir Daniel Lindberg som kommer från Örebro. Han tillträder 3 december. Ersättare 
för Henrik Westerling blir Kristina Michaelsen som idag arbetar som handläggare på IFO i 
Lekeberg. Hon tillträder 1 februari. 

Ny socialchef, Ann-Marie Gustavsson kommer att vara på plats den 2 januari.

Kerstin Johansson, förvaltningens verksamhetscontroller, går i pension i maj 2019. 
Rekrytering påbörjad och flera kandidater har intervjuats. Förvaltningen går vidare till 
referenstagning nu. Den nya medarbetaren ska få en god introduktion, med start 1 mars nästa 
år och får gå bredvid Kerstin i 2 månader.

Ansökan om utvecklingsmedel är inlämnad till kommunstyrelsen, bland annat om 
välfärdsteknologiska insatser men även en hel del medel för kompetenshöjande insatser. 
Den hänger samman med den kompetensutvecklingsplan som förvaltningen håller på att ta 
fram för att ha en god strategi för vår framtida kompetensförsörjning. Målet är att planen ska 
vara färdig innan årets slut.

Den vård- och omsorgsplan som förvaltningen länge arbetat med ska presenteras för 
socialnämnden den 13 december.

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§28- Sammanträdestider 2019

Ärendebeskrivning

Förslag på sammanträdesdagar 2019

Måndagar kl. 10:00-12:00

11 mars

27 maj

16 september

18 november

Information
Vid senaste sammanträdet med kommunala pensionärsrådet gavs information om att 
pensionärsorganisation senast den 1 november efter att kommunfullmäktige valts ska meddela 
antalet medlemmar till vård- och omsorgsnämnden samt lämna förslag på ledamöter och 
ersättare. Denna information var felaktig. Enligt det senast reviderade reglementet för 
kommunala pensionärsrådet (2014-11-17) ska organisationerna meddela antalet medlemmar 
samt till inkomma med nomineringar till nya representanter senast 1 mars året efter att 
nytt kommunfullmäktige valts.

Förslag på nya representanter från organisationerna meddelas till 
utredningssekreterare Kajsa Rosén.
kajsa.rosen@lekeberg.se, tfn. 0585 - 489 82

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet fastställer föreslagna sammanträdesdatum för 2019.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet fastställer föreslagna sammanträdesdatum för 2019.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

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

Inför den nya mandatperioden 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 till beslut

Kommunala pensionärsrådet

1. ger utredningssekreterare i uppdrag att ändra reglementet för kommunala pensionärsrådet 
utifrån slutsatser av gruppdiskussion.

2. skickar det ändrade förslaget till reglementet till socialnämnden för beslut.

Kommunala pensionärsrådet behandling av ärendet

Ordförande Henrik Hult (C) yrkar

att pensionärsorganisationerna tar nuvarande reglemente vidare till sina respektive föreningar 
för diskussion om förslag på ändringar samt

att frågan om revidering av reglementet för kommunala pensionärsrådet tas upp igen på nästa 
KPR, den 11 mars 2019.  

Propositionsordning

Ordförande frågar om pensionärsrådet kan bifalla yrkandet.
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

 

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att

1. pensionärsorganisationerna tar nuvarande reglemente vidare till sina respektive föreningar 
och diskuterar förslag på ändringar samt

2. frågan om revidering av reglementet för kommunala pensionärsrådet tas upp igen på nästa 
KPR, den 11 mars 2019.

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§30- Information om bostadstillägg

Ärendebeskrivning

Vid förra sammanträdet framförde Berit Mähl Nyström tips om bra information från 
pensionsmyndigheten angående bostadstillägg. Berit fick tillsammans med 
verksamhetsutvecklare Nancy Murtic i uppdrag att föredra informationen på detta 
sammanträde.

På mötet informerar Nancy Murtic utifrån Pensionsmyndighetens presentation om vad 
bostadstillägg är, vem som kan söka bostadstillägg, myter om bostadstillägg och tre steg för 
att ansöka. Nancy visar även ett exempel på hur man kan söka pengar via hemsidan.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§31- Uppföljning av investeringar i välfärdsteknik

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare Nancy Murtic följer upp tidigare sammanträdes 
föredragning om socialförvaltningens arbete med, och investeringar i, välfärdsteknik.

Förvaltningen har under året haft möjlighet att vidareutveckla vår användning av 
välfärdsteknik, dels genom ett statsbidrag och dels de utvecklingsmedel som 
socialförvaltningen fått av kommunstyrelsen.

Utvecklingsmedel har nu sökts bland annat för en scanner av urinblåsan som kan användas 
inom hemtjänsten. Socialförvaltningen har även valt att satsa på Oxelgårdens larm 
genom statsbidrag för välfärdsteknologi som kommunen fått från staten, totalt 400 000 kr. 
Stort fokus har även lagts på att under året säkra upp så att det finns Wifi till våra särskilda 
boenden, eftersom detta är viktigt för att annan teknisk utrustning ska fungera.

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger information till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger information till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§32- Information/synpunkter från pensionärsorganisationerna

Ärendebeskrivning

Synpunkter framförs på ljudupptagningen i den portabla hörselslingan som användes vid 
mötet eftersom lokalen saknade sådan. Den fungerade inte som önskvärt.  

Ordförande Henrik Hult reflekterar över den mandatperiod som gått och hur läget sett ut/ser 
ut på förvaltningen.

Ulla Kristina Fintling berättar att SPF ska ha julfest på Oxelgården.

Berit Mähl Nyström framför synpunkter på Furuhöjdens samlingssal. Det finns 
en högtalaranläggning, men det går inte att koppla dator till det. Man måste också ta med sig 
egen dator. Ska enligt tidigare upplysning från kultur- och fritid ska de undersöka om det går 
att få till en bättre lösning till nästa år. Utredningssekreterare Kajsa Rosén undersöker saken 
och återkopplar på nästa sammanträde. 
Berit lyfter även en fråga som har kunnat läsas om i media, om framtida äldreboende i 
Mullhyttan. Ordförande svarar att det var ett politiskt önskemål som lyftes av partier i 
valrörelsen. Däremot finns det diskussioner om att utöka antalet säbo-platser.

Väntjänsten arbetar på som vanligt. Ordförande ger besked om att socialnämnden beslutat att 
utbetala bidrag för 2018 och att utanordning skett.

 

 

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§33- Nästa sammanträde

Ärendebeskrivning

Nästa sammanträde sker den 11 mars 2019 kl. 10-12.

Henrik Hult tackar för den här mandatperioden och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§25

   



Föregående mötesprotokoll

§26

   



Protokoll 2018-09-24

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Tid Plats Plats
10:00-11:15 Multen Location  

Övriga
Tomas Andersson (Tf förvaltningschef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Nancy Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Anna Gunnarsson (Enhetschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§16-24

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Barbro Göransson

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Ej tjänstgörande ersättare
Ulla Kristina Fintling (SPF Fjugestabygden)
Rune Karlsson (SPF Kvistbro/Mullhyttan)
Yvonne Hjerling (Väntjänsten)
Astrid Söderquist (C) §§18-24

Beslutande ledamöter
Barbro Göransson (C) (SON)
Henrik Hult (C) (ordförande)
Birgitta Soting
Birgit Ewertsson (SPF Fjugestabygden)
Magdalena Ericsson (SPF Fjugestabygden)
Berit Mähl Nyström (SPF Kvistbro/Mullhyttan)
Kjell Edlund (S) (SON)
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Sammanträdesdatum 2018-09-24

Datum för överklagan 2018-09-25 till och med 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

Ärendelista
§16 Val av justerare
§17 Föregående protokoll
§18 Information från förvaltningechefen
§19 Sociala mötesplatser
§20 Information om peppar peppar-dagen
§21 Information om värlfärdsteknink
§22 Infromation om trygghetsboende
§23 Infromation/synpunkter från pensionärsorganisationerna
§24 Nästa sammanträde
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§16- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
Datum för protokollsjustering bestäms till den 25 september 2018 kl.13:00

Förslag till beslut

xx väljs att justera dagens protokoll med xx som ersättare.

Beslut

Barbro Göransson (C) väljs att justera dagens protokoll.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§17- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående protokoll 2018-05-28.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll KPR 2018-05-28 - (62746)
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§18- Information från förvaltningechefen

Ärendebeskrivning

Tomas Andersson, tf förvaltningschef, ger pensionärsrådet aktuell information från 
socialförvaltningen.

Information kring rekrytering. Två enhetschefer, Henrik Westerling och Anna-Karin 
Gruffman Arne, har sagt upp sig och andra enhetschefer går in och täcker upp i väntan på 
nyrekrytering.

Information kring Peppar-peppar-dagen den 9 oktober.

Delårsbokslut. Prognosen just nu är att Socialnämnden gör ett underskott på helår om 3 
miljoner kronor. Åtgärder har vidtagits för att minska underskottet.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§19- Sociala mötesplatser

Ärendebeskrivning

Anna Gunnarson, enhetschef, informerar om att Oxelgården under hösten kommer att starta 
upp en öppen social mötesplats för samvaro.

Mötena kommer att äga rum en gång i månaden och till varje träff bjuds föreläsare in på olika 
teman. Mötesplatsen riktar sig främst till personer som bor i eget boende.

Datum hösten -18: 3 oktober, 14 november och 12 december. Planering för 2019 sker i 
samråd med organisationerna för att undvika kalenderkrockar.

Informationsbladet har spridits på olika ställen så att så många som möjligt får kännedom om 
när tillfällena äger rum. Mötesdeltagarna uppmanas sprida informationen i sina respektive 
nätverk.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§20- Information om peppar peppar-dagen

Ärendebeskrivning

Aktuell information om Peppar-peppardagen.

Lekebergs kommuns seniorer bjuder in till Seniordagen i Lekebergskyrkan. Temat för dagen är 
hälsosamt åldrande där fallolyckor står i fokus och hur de kan förhindras. Socialförvaltningen bidrar 
med 10 000 kr till dagen och ställer ut med olika professioner.

Bussar från Mullhyttan och Hidinge är ordnade.

Information om tider och plats kommer i Lekebergsbladet.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§21- Information om värlfärdsteknink

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare, Nancy Ganic-Murtic, ger kommunala 
pensionärsrådet information om välfärdsteknik.

Stimulansmedel finns för att öka investeringstakten i välfärdsteknik.
Lekebergs kommun har beviljats 685 tkr som ska investeras i välfärdsteknik. Medlen är 
knutna till 2018 och måste därmed användas innan årets slut. Slutrapportering om hur medlen 
har använts sker 2019.

- 285 tkr har sökts i utvecklingsmedel för att bygga ut Wi-fi inom socialnämnden. Ser olika ut 
hur välförsedda respektive verksamhet är med Wi-fi. IT har gjort en inventering av behoven 
i våra verksamheter.
- 400 tkr i stimulansbidrag.

Anna Gunnarsson informerar om olika välfärdstekniker som finns redan idag och vilka 
fördelar dessa har för att öka tryggheten för brukarna. När det handlar om teknik som på olika 
sätt begränsar eller övervakar en person är det alltid individen själv som bestämmer om 
övervakningen eller begränsningen får ske och i vilken utsträckning. Det gäller även brukare 
med demens.

Nancy rapporterar på novembersammanträdet om hur arbetet fortlöper och vilka investeringar 
som gjorts.
 

Förslag till beslut

kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§22- Infromation om trygghetsboende

Ärendebeskrivning

Kommunala pensionärsrådet får information om trygghetsboenden.

Information ges om att projektet inte blir av då allt redan är uthyrt.

Förslag till beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§23- Infromation/synpunkter från pensionärsorganisationerna

Ärendebeskrivning

Information/synpunkter från pensionärsorganisationerna.

Birgitta Soting framför synpunkter med anledning av att mikrofonerna i 
sammanträdeslokalen inte fungerade under mötet. Anna Nilsson informerar om att det har 
investerats i ny ljudteknik för att förbättra ljudet och att det tidigare har fungerat bra, men 
sannolikt beror dagens bortfall på att det varit strömavbrott i helgen som gjort att tekniken 
ligger nere.

SPF Fjugestabygden planerar ett möte i oktober där Kerstin Pettersson kommer och 
visar rörelse till musik.

SPF Kvistbro-Mullhyttan har varit på ett möte där Pensionsmyndigheten informerade om 
bostadstillägg. Där framkom bland annat att många äldre som skulle kunna söka 
bostadstillägg inte gör det av olika anledningar.

Det framförs under mötet önskemål om att bjuda in någon sakkunnig alternativt låta Nancy 
föredra information kring detta till novembersammanträdet.
 

 

Förslag till beslut

Verksamhetsutvecklare Nancy Murtic får i uppdrag att tillsammans med Berit Mähl 
Nyström informera om bostadsbidrag på sammanträdet den 26 november.

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Verksamhetsutvecklare Nancy Murtic får i uppdrag att tillsammans med Berit Mähl 
Nyström informera om bostadsbidrag på sammanträdet den 26 november.

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

§24- Nästa sammanträde

Ärendebeskrivning

Nästa sammanträde infaller den 26 november 2018.
Observera lokal på Käppen.
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Information från förvaltningschefen

§27

   



Sammanträdestider 2019

§28

   



Reglemente för Pensionärsrådet i Lekebergs kommun

§29

VON 14-60

   



Fastställd av: Vård- och omsorgsnämnden
Datum: 2004-11-09 (formalia reviderat 2014-05-21)(reviderad 2014-11-17)
Ansvarig för revidering: Vård- och omsorgsnämnden 
Ansvarig tjänsteman: Förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen
Diarienummer: VON 14-60

Reglemente för Pensionärsrådet 
i Lekebergs kommun
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Regler 3 (4)

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

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

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 året efter kommunfullmäktige väljs meddela antalet medlemmar till 
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. Vård- och omsorgsnämnden väljer tre 
ledamöter och två ersättare. 

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

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

Ordförande utses av 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 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 ledmöter och ersättare i rådet, vård- och omsorgsnämnden och 
därutöver den nämnd/styrelse som eventuellt berörs. 

Ledamot eller organisation som vill väcka en fråga eller ärende ska meddela 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. 

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



Information om bostadstillägg

§30

   



Uppföljning av investeringar i välfärdsteknik

§31

   



Information/synpunkter från pensionärsorganisationerna

§32

   



Nästa sammanträde

§33
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