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Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Datum och tid Plats
 2016-12-12  10:00-12:15 Rådsalen  

Övriga
Monica Andersson (Vård- och omsorgsstrateg)
Marie Villman (Projektsamordnare) §61
Stina Moberg (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§56-74

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Brita Veiner

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

Ej tjänstgörande ersättare
Gunilla Ekberg (SPF Askersund)
Ingemar Åhs (PRO Askersund)

Beslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN)
Lillemor Edqvist (PRO Hammar)
Britt Sund (PRO Åmmeberg)
Britt Marie Ness (PRO Åsbro)
Brita Veiner (SPF Askersund)
Solweig Clefjord (SPF Lerbäck)
Gun Karlsson (SKPF)
Solveig Samuelsson (SKPF) §§56-67
Birgitta Lindblad (PRO Askersund)
Anita Karlsson (SPF Lerbäck) §§56-61
Eivor Nilsson (PRO Askersund)  ersätter Ann-Marie 
Eriksson
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum 2016-12-12
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§56 Presentation
§57 Godkännande av dagordning
§58 Val av protokolljusterare
§59 Föregående protokoll
§60 Kommunen informerar
§61 Information om nytt vård- och omsorgsboende
§62 Uttalande från PRO Örebro län
§63 Fyllnadsval som ersättare i Kommunala pensionärsrådet
§64 Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp
§65 Bemanning på vårdcentralen
§66 Brukarundersökning 2016
§67 Årsplanering 2017
§68 Information från socialförvaltningen
§69 Meddelanden
§70 Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende
§71 Aktiviteten 80 år och äldre
§72 Föreläsningar från Universitetssjukhuset
§73 Aktuell skyltning i Askersund
§74 Snöskottning inom Askersunds kommun
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 56 – Presentation

Ärendebeskrivning
Då nya ledamöter valts in i Kommunala pensionärsrådet inleds dagens sammanträde med en 
presentation av rådet.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 57 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande ändringar:

 Äldreomsorgsplanen utgår

 Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende läggs till dagordningen

 Aktiviteten 80 år och äldre läggs till dagordningen

 Föreläsningar från Universitetssjukhuset läggs till dagordningen

 Aktuell skyltning i Askersund läggs till dagordningen

 Snöröjning inom Askersunds kommun läggs till dagordningen

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 58 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet ska fastställa justerare för dagens sammanträde.

Beslut
att utse Brita Veiner (SPF Askersund) att jämte ordförande justera dagens protokoll.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 59 – Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet går igenom senaste sammanträdesprotokollet.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 60 – Kommunen informerar

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand informerar om aktuella kommunövergripande frågor där Kommunala 
pensionärsrådet önskar diskutera frågan om matservering i Sjöängen. Rådet har observerat att det är 
dyrare att äta i restaurangen på helger och ifrågasätter det faktum att ett högre belopp tas ut för att äta i 
matserveringen på Sjöängen under helger då detta inte tycks vara fastställt av kommunfullmäktige.

Kommunala pensionärsrådet har fler frågor kring matserveringen i Sjöängen som de önskar få svar på 
till nästkommande sammanträde i februari 2017. Dessa frågor önskar rådet besvarade av Kultur- och 
tekniknämnden:

 Var finns beslut gällande helgkostnaderna för matservering i Sjöängen?

 Vilka tider får pensionärer äta i matsalen?

 Får pensionärer äta i övriga skolmatsalar i kommunen? Vilka matsalar är öppna för 
pensionärer och på vilka tider?

 Vilka får följa med pensionärer och äta i kommunens matsalar (pensionärer från andra 
kommuner, yngre släktingar etc.)?

Beslut
att översända ovanstående frågor till Kultur- och tekniknämnden med önskan om svar till Kommunala 
pensionärsrådets nästkommande sammanträde i februari 2017.

Expedieras till
Kultur- och tekniknämnden

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 61 - Information om nytt vård- och omsorgsboende 
(16SN150)

Ärendebeskrivning
Projektsamordnare Marie Villman informerar Kommunala pensioärsrådet om det nya vård- och 
omsorgsboendet. Nästa steg i beslutsprocessen är förankring och beslut i socialnämnden och därefter 
ska beslut om budget och lokalprogram fattas. Det nya vård- och omsorgsboendet kommer att ge 
kommunen en nettoökning på 18 boendeplatser. Det finns även möjlighet att bygga en etapp två med 
ytterligare 32 platser.

Arkitekterna har bekantat sig med staden och studerat stadsbilden för att få en känsla för området och 
få huset att passa in i stadsbilden. Det arbetas nu med volymskisser och kopplingar mellan befintliga 
hus och verksamheter. En visningslägenhet kommer i vår att byggas upp på Västergården för 
allmänheten att besöka och ha chans att lämna synpunkter.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 62 - Uttalande från PRO Örebro län 
(16SN181)

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar ett uttalande antaget på PRO Örebro läns höstmöte den 31 
oktober 2016 angående taxor, avgifter och skatter för pensionärer.

Beslutsunderlag
Uttalande från PRO Örebro län 2016-10-31

Beslut
att beakta synpunkterna i uttlandet genom att anpassa årsplaneringen så att Kommunala 
pensionärsrådet har möjlighet att yttra sig i relevanta frågor innan beslut fattas i nämnd.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 63 - Fyllnadsval som ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet har två tomma platser som ersättare. Ingerlill Ericksson (SPF Lerbäck) 
och Catharina Jakobsson (SPF Askersund) föreslås som nya ersättare i Kommunala pensionärsrådet.

Beslut
1. att utse Ingerlill Ericksson (SPF Lerbäck) som ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet,

2. att utse Catharina Jakobsson (SPF Askersund) som ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet.

________

Expedieras till 
De valda

Löneenheten

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 64 - Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet har en tom plats som ordinarie ledamot i beredningsgruppen.

Beslut
att återremittera ärendet till pensionärsorganisationerna för ytterligare beredning.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 65 – Bemanning på vårdcentralen

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand informerar Kommunala pensionärsrådet om situationen gällande 
bemanningen på vårdcentralen.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 66 – Brukarundersökning 2016

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand redovisar resultat från brukarundersökning avseende hemtjänst och särskilt 
boende år 2016.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 67 – Årsplanering 2017

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar förslag till årsplanering för år 2017.

Beslut
att fastställa årsplanering för år 2017 samt ge beredningsgruppen möjlighet att komplettera 
planeringen om nödvändigt.

Beslutsunderlag
Årsplanering-Kalendarium KPR
___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 68 – Information från socialförvaltningen

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsstrateg Monica Andersson informerar om aktuella angelägenheter inom 
socialförvaltningen. Seniorfestivalen kommer att arrangeras även år 2017. Den 31 mars 2017 kommer 
en workshop att hållas för Sydnärkekommunerna där vård- och omsorgsstrategen önskar en 
representant vardera från PRO, SKPF och SPF.

Beslut
1. att lägga informationen till handlingarna,

2. att på nästkommande sammanträde i februari 2017 meddela vård- och omsorgsstrategen namn på 
representanter som ska deltaga i workshopen kring Seniorfestivalen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 69 – Meddelanden

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

 KS § 279, 2016 - Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om snöröjning inom 
Askersunds kommun

 SN § 163 - Entledigande och fyllnadsval

 Detaljplan för Sjukhuset 1, Askersund

 Lista över pågående ärenden

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 70 – Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende

Ärendebeskrivning
En detaljplan för det nya vård- och omsorgsboendet samt en inbjudan om granskning av densamma 
har inkommit till Kommunala pensionärsrådet.

Beslut
att överlåta till pensionärsorganisationerna att lämna synpunkter på detaljplanen med återrapportering 
till Kommunala pensionärsrådet om vilka synpunkter som lämnats på nästkommande sammantäde i 
februari 2017.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 71 – Aktiviteten 80 år och äldre

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar temadagen "80 år och äldre". Rådet tycker att dagen innehöll 
bra aktiviteter men önskar att den skulle äga rum tidigare under hösten. Rådet diskuterar även om alla 
som bor utanför tätorten har möjlighet att ta sig in till Askersund och önskar att detta bör undersökas 
redan vid inbjudan nästa år.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 72 – Föreläsningar från Universitetssjukhuset

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet diskuterar möjligheten att förlägga vissa av de föreläsningar som hållits 
på Universitetssjukhuset i Örebro (Nordlandersalen) även i Askersund.

Beslut
att ge vård- och omsorgsstrateg Monica Andersson i uppdrag att undersöka vilka föreläsningar som 
skulle kunna förläggas till Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 73 – Aktuell skyltning i Askersund

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet har uppmärksammat att det i Askersund finns felaktig skyltning gällande 
verksamheter kring vårdcentralens område. Det finns till exempel en skylt märkt "Sjukhem" på 
Bergslagsvägen som pekar mot vårdcentralen. Denna är felaktig och rådet önskar att denna avlägsnas 
samt ersätts med korrekt skyltning som tydliggör vilka verksamheter som bedrivs på området kring 
vårdcentralen.

Beslut
att föreslå Region Örebro län att se över skyltningen gällande området kring vårdcentralen i Askersund 
så den är aktuell samt avlägsna inaktuell skyltning.

Expedieras till
Region Örebro län

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Kommunala pensionärsrådet

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 74 - Snöskottning inom Askersunds kommun 
(16SN83)

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet beslutade 2016-10-24 § 54 att föreslå kommunstyrelsen att ta fram en 
lösning för de äldre och tillfälligt sjuka som bor kvar hemma när det gäller hjälp med snöskottning. 
Kommunstyrelsen har nu inkommit med ett svar till rådet, 2016-12-06 § 279, där de ställer sig bakom 
ett tidigare beslut i socialnämnden att de enskilda själva ansvarar för snöskottning, där de även 
har möjlighet till rutavdrag. Kommunala pensionärsrådet är inte nöjda med detta svar utan önskar att 
kommunstyrelsen arbetar vidare för att hitta en lösning gällande snöskottning för de äldre och 
tillfälligt sjuka i kommunen som inte klarar detta på egen hand. Rådet önskar att personal inom 
kommunen ska finnas tillgänglig för att bistå med denna hjälp.

Beslutsunderlag
§120 Inkommen skrivelse gällande snöskottning
KS § 279, 2016 - Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om snöröjning inom Askersunds 
kommun
Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om snöröjning inom Askersunds kommun

Beslut
att föreslå kommunstyrelsen att arbeta vidare för att ta fram en lösning för hur kommunen ska kunna 
tillgodose behovet av snöskottning för de äldre och tillfälligt sjuka som bor kvar hemma.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-
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