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Tid och plats 2 december 2014 kl. 14.00–16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby 

  

Närvarande  

Patric Åberg (M), ordförande 

Inger Kjellberg 

Ingolf Hallberg 

Ingegerd Nilsson  

Margareta Nicklasson 

Jan Erlandsson 

Lennart Bengtsson 

Ledamöter 

 

Ersättare Sven-Arne Persson (S) 

Knut Leyden 
 

Övriga närvarande Anna-Lisa Simonsson, enhetschef 

Lena Svensson, äldrepedagog 

Maria Görnebrand, undersköterska  

Alexandra Karlsson, ekonom 

Kerstin Wanstadius, sekreterare 

 

 

Justerare Ingegerd Nilsson 

  

Justeringens utförande 2014-12-12 kl. 11.00 

Kommunhuset, enheten Administration och utredning 

  

Underskrifter  Paragrafer 24-32 

  

 Sekreterare Kerstin Wanstadius 

   

 Ordförande Patric Åberg (M) 

   

 Justerare Ingegerd Nilsson 
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§ 24 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 25 

Val av justerare 
Ingegärd Nilsson väljs att justera protokollet. 

 

§ 26 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 27 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 

 

§ 28 

Information från äldreomsorgen 
Revidering av avgifter inom äldreomsorgen 

Alexandra Karlsson informerar om förslag till avgifter inom äldreomsorgen. Förändringar blir 

inom mat och matdistributionen, förbehållsbelopp och minimibelopp (TV-avgift och el) samt 

för måltidsabonnemang. Det ska dessutom vara möjligt att mot en avgift per månad köpa 

förbrukningsmaterial (ex. toalettpapper) istället för att personalen handlar för de enskildas 

kontanter. 

Avgifterna föreslås gälla från 2015-01-01 vilket pensionärsorganisationerna tycker är för 

tidigt med tanke på att det måste gå ut information till kunderna. 

 

 



    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Protokoll - Kommunala Pensionärsrådet 

2014-12-02 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 

Sid 3/5 

 

 

Internationella äldredagen 2014-10-01 

Lena Svensson och Maria Görnebrand informerar om förebyggande arbete med äldre och från 

seniormässan 2014. 

Faktaredovisning ges om typer av olyckor och antal på sjukhus efter fall. 

 

Från seniormässan 1 oktober: det var olika aktiviteter i Broby, i samarbete med 

Räddningstjänsten och Studieförbundet Vuxenskolan. Ca 25 utställare var i Folkets hus, fem 

olika föreläsare och musikunderhållning var i Brobygården. 

Det var ca 200 besökare på mässan som var mycket uppskattad, lite trångt i Folkets Hus.  

Inför nästa mässa vill arbetsgruppen ha representanter från organisationerna. SPF och PRO 

utser var sin representant. Lena och Maria kallar till uppstart i mars 2015. 

 

Övrigt 

Lena informerar om fortsättning av Uppsökande verksamhet bland 80 åringar. Utvärdering 

ska göras innan arbetet startas igen. 

Maria tar över som trygghetsvärd i Glimåkra 

Det ska vara en Frivilligträff i Knislinge. 86 personer är utbildade. Samarbete sker med dem 

som arbetar med integration – nya frivilliga utbildas där. 

 

Kooperativa hyresrätter 

Anna-Lisa Simonsson informerar från studiebesök Götene där man arbetar med kooperativa 

hyresrätter för äldreboenden. Man hade mindre enheter där ex. mat kunde lagas. 

Mer information finns på Riksbyggens hemsida 

http://www.riksbyggen.se/tjanster/riksbyggen-kooperativ-hyresratt/ samt Götene kommun 

http://www.gotene.se/omsorgochstod/aldreomsorg.686.html 

 

Kommunen har nu startat upp en projektgrupp för att ta fram en kartläggning av vårt 

nuvarande bestånd och behov av förbättring samt vad det kan finnas för möjlighet att 

omvandla ett boende eller del av boende till kooperativ hyresrätt. Anna-Lisa vill gärna ha en 

person från respektive pensionärsorganisation i en referensgrupp. Organisationerna meddelar 

Anna-Lisa vem man utser till representant,  

http://www.riksbyggen.se/tjanster/riksbyggen-kooperativ-hyresratt/
http://www.gotene.se/omsorgochstod/aldreomsorg.686.html
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Åldres behov i centrum (ÄBIC) 

Anna-Lisa informerar om en ny utredningsmetodik i biståndshandläggning som införs under 

2015 i kommunen. Socialstyrelsen har beviljat kommunen 146.000 kr i bidrag. 

Anna-Lisa skickar med information om metoden i samband med utskick av protokollet. 

 

§ 29 

Tema för nästa möte 

Tema för nästa möte ska vara mat och måltidssituationen. Pensionärsföreningarna framför att 

denna punkt skulle varit dagens tema och att man inte fått veta varför det inte blev så. Patric 

framför att det inte gick att ordna den här gången.  

Pensionärsorganisationerna meddelar vilken information man vill ha i god tid före nästa möte. 

 

§ 30 

Sammanträdesdagar 2015 
Bestämdes att 4 mars, 13 maj, 16 september och 11 november blir sammanträdesdagar 2015. 

Samma tider gäller, 14.00 – 16.00. 

 

§ 31 

Gemensam information KPR och KHR 

Medlemmar i råden 2015 

Respektive organisation meddelar sekreteraren vilka som ska finnas med i de båda råden 

2015. 

 

KHR och KPR funktion – hur fungerar det idag? Vad behöver förändras? 

Eftersom detta är sista mötet i den här mandatperioden kan det vara bra att diskutera rådens 

funktion och arbetssätt. 

Patric Åberg tar upp ärende på kommunstyrelsen om uppdrag till kommunchefen att se över 

nuvarande riktlinjer som beslutades 2009. 

Tanken är att ett förslag till nya riktlinjer ska vara klart till mötet i mars.  
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Synpunkter från organisationerna: 

Pensionärsorganisationerna vill gärna ha ut information/remisser i tid inför mötena. 

Inger Nilsson framför att delar i nuvarande riktlinje är värt att bevara men att det har falerat 

under den gångna mandatperioden. 

Mats-Erik menar att de kortsiktiga frågorna kan leda till förändringar på sikt och de därför 

måste ha plats i detta forum. 

Det hade varit bra att ha en lots som kunde vägleda in till rätt person i kommunen samt att ha 

koll på ärenden (checklista) som ska upp till beslut, om de eventuellt ska föras till rådens 

dagordningar. 

Båda råden anser att det är bra att det görs en översyn och påtalar att det är viktigt att man får 

vara delaktiga i arbetet. Patric tar det som självklart att frågan ska diskuteras noga innan förslag 

till nya riktlinjer läggs för beslut. 

 

§ 32 

Mötets avslutning 

Patric Åberg (M) tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar sammanträdet.  


