
Protokoll                                  2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Datum och tid Plats
 2016-10-24  10:00-12:00 Rådsalen  

Övriga
Per Eriksson (Kommunstyrelsens ordförande) §§45-50
Fredrik Billström (Förvaltningsekonom) §49
Monica Andersson (Vård- och omsorgsstrateg)
Stina Moberg (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§45-55

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Gun Karlsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

Ej tjänstgörande ersättare
Gunilla Ekberg (SPF Askersund)
Anita Karlsson (SPF Lerbäck)

Beslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN)
Per-Olof Thulin (M) (SN)
Ann-Marie Eriksson (vice ordförande) (PRO 
Askersund)
Lillemor Edqvist (PRO Hammar)
Britt Sund (PRO Åmmeberg)
Brita Veiner (SPF Askersund)
Solweig Clefjord (SPF Lerbäck)
Gun Karlsson (SKPF)
Eivor Nilsson (PRO Askersund), ersätter Britt Marie 
Ness
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2016-10-24
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§45 Godkännande av dagordning
§46 Val av protokolljusterare
§47 Föregående protokoll
§48 Kommunen informerar
§49 Avgifter som ska till KF för 2017
§50 Information om det nya vård- och omsorgsboendet
§51 Valärende - utökning av platser i Kommunala pensionärsrådet
§52 Information från socialförvaltningen
§53 Meddelanden
§54 Snöröjning inom Askersunds kommun
§55 Övriga ärenden
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 45 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande ändringar:

 Snöröjning inom Askersunds kommun läggs till dagordningen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 46 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet ska fastställa justerare för dagens sammanträde.

Beslut
att utse Gun Karlsson (SKPF) att jämte ordförande justera dagens protokoll.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 47 – Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet går igenom senaste sammanträdesprotokollet.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 48 – Kommunen informerar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson informerar om följande aktuella kommunövergripande 
frågor:

 Budget för 2017. En hel del satsningar kommer göras under 2017 såsom att permanenta 
tjänsten som inflyttningslots, nytt vård- och omsorgsboende, utökad verksamhet inom kost 
och städ samt inrättande av ny tjänst som ungdomskonsulent

 Sjöängen som snart är färdigställd. Invigning sker 9-13 november med olika evenemang. En 
helhetsredovisning av hela det ombyggda området kommer i vår

 Föreningen LiSA är igång, har fått ett bidrag för uppstart av kommunen

 Firande av kommunens 100-åringar genom att skicka ett gratulationskort beräknas kunna 
starta till årsskiftet

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 49 - Avgifter som ska till KF för 2017 
(16SN114)

Ärendebeskrivning
Kommunen ska bestämma måltidspriser inom socialförvaltningens verksamhetsområde samt avgift för 
fotvård. Det är kommunfullmäktige som beslutar om de flesta av avgifterna efter förslag från 
socialnämnden. Vad gäller avgift för lunch vid dagverksamhet beslutar socialnämnden själv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - fotvårdsavgift 2017
Tjänsteskrivelse - taxor och avgifter - måltidspriser
Produktions- och transportkostnader för måltider 2017

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 50 – Information om det nya vård- och omsorgsboendet

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand informerar rådet om det nya vård- och omsorgsboendet. Nästa steg i 
beslutsprocessen är att fatta budgetbeslut och enligt tidsplanen kan byggnationen av boendet komma 
att starta under våren 2017. Ordförande informerar om detaljplanen som varit ute på samråd och 
möjligheten att bygga på en etapp två senare. Information ges även kring den totala ökning av 
boendeplatser som det nya boendet innebär för kommunen samt om den ekonomiska situationen 
avseende hyror och driftskostnader.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 51 - Valärende - utökning av platser i Kommunala pensionärsrådet 
(16SN122)

Ärendebeskrivning
Efter beslut i Kommunfullmäktige utökas antalet ledamöter i Kommunala pensionärsrådet från tio till 
tolv. Utökningen innebär att pensionärsorganisationerna ska utse ytterligare två ledamöter samt 
ersättare. Kommunala pensionärsrådet ska även utse ytterligare en medlem samt ersättare då rådet inte 
är fulltaligt i dagsläget.

Beslut
1. att utse Solveig Samuelsson (SKPF) som ny ledamot i Kommunala pensionärsrådet,

2. att utse Birgitta Lindblad (PRO Askersund) som ny ledamot i Kommunala pensionärsrådet.

3. att utse Anita Karlsson (SPF Lerbäck) som ny ledamot i Kommunala pensionärsrådet.

4. att utse Berit Nordin (SKPF) som ersättare för Gun Karlsson (SKPF) i Kommunala pensionärsrådet.

5. att utse Marianne Johansson (SKPF) som ersättare för Solveig Samuelsson (SKPF) i Kommunala 
pensionärsrådet.

6. att utse Ingemar Åhs (PRO Askersund) som ersättare för Birgitta Lindblad (PRO Askersund) i 
Kommunala pensionärsrådet.

7. att ett fyllnadsval sker under nästa sammanträde för att från SPF Lerbäck utse personliga 
ersättare till Anita Karlsson samt Solweig Clefjord.

________

Expedieras till 
De valda

Troman

Lönekontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 52 – Information från socialförvaltningen

Ärendebeskrivning
Monica Andersson, vård- och omsorgsstrateg, informerar om följande aktuella angelägenheter inom 
socialförvaltningen:

 Kort om det nya vård- och omsorgsboendet

 Situationen på Syrenen och kösituationen till kommunens övriga särskilda boenden

 Ny enhetschef till Norra Bergens äldreboende

 Seniorkraft har dragit igång och haft en första träff

 Seniorfestivalen föll ut väldigt väl med många besökare till de flesta aktiviteterna

 Träff med 80 år och äldre

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 53 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet tar del av de meddelanden som inkommit till rådet sedan senaste 
sammanträdet:

 Detaljplan för Sjukhuset 1

 KF §73 Ändring av reglemente - Kommunala Pensionärsrådet

 Lista över pågående ärenden

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 54 – Snöröjning inom Askersunds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar frågan om huruvida kommunen bör bidra med snöskottning 
för de som inte klarar av det på egen hand. Frågan har, efter en inkommen skrivelse från en 
privatperson, besvarats av socialnämnden där det hänvisades till att behovet av snöskottning kan 
tillgodoses genom rutavdrag. Kommunala pensionärsrådet anser dock att kommunen bör ha en 
organisation för snöskottning för de äldre.

Beslut
att föreslå Kommunstyrelsen att ta fram en lösning för de äldre och tillfälligt sjuka som bor kvar 
hemma när det gäller snöskottning.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

___________

-Paragrafen är justerad-
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Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 55 – Övriga ärenden

Ärendebeskrivning
Övriga ärenden som Kommunala pensionärsrådet önskar behandla:

 Kodlås inom hemtjänsten. Informations ges att det är en personlig kod med möjlighet att se 
vem som har loggat in med hjälp av den personliga koden

 Matservering på Sjöängen samt möjlighet att välja mat i hemtjänsten. Rådet önskar bjuda in 
kostchef Liz Borgwardt till nästa sammanträde för mer information

 Bemanningen på vårdcentralen

___________

-Paragrafen är justerad-
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