
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum
2022-09-27

Kommunala Pensionärsrådet  
Plats och tid Hörsalen, kl. 13.00-16.00 

Beslutande Nils-Erik Olofsson (S) Ordf., Carina Bardh (-) 

SPF: Birgitta Sigfridsson, Staffan Magnusson. 
PRO:  
RPG: Ejlon Johansson, Birgitta G Axelsson. 

Tjänstgörande ersättare SPF: Karin B Johansson. 
PRO: Jenny Johansson, Sigvard Svensson, Anita Gunnar 
RPG: Bengt Westerlund 

Övriga deltagare Anna Flitt, Katarina Svensson 

Utses att justera Birgitta G Axelsson  

Justeringens plats och 
tid 

  

Sekreterare 

 

Paragrafer 42-45 

Ordförande 

Sofia Cedenstedt 

 

Justeringsperson 

Nils-Erik Olofsson 

 

Underskrifter 

 Birgitta G Axelsson  

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla 
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§ 42  

Inledning- Nils-Erik Olofsson, Ordförande 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande hälsar mötet öppnat, det har varit lite dålig uppslutning i KPR de senaste mötena, 
detta kan till stor del bero på pandemin. Önskar att intresset bland medlemmarna ökar mer 
nu. Till justeringsperson valdes Birgitta G Axelsson.  

  

  

 

Beslutet skickas till 
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§ 43  

Genomgång och revidering av reglementet för Kommunala 
Pensionärsrådet 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 
Kommunjurist Anna Flitt ska hjälpa till att utforma ett nytt reglemente som är uppdaterat och 
ändamålsenligt för rådet. De vill bland annat få med att organisationerna ska styra rådet och 
politikerna som sitter med ska föra talan vidare inom politiken. De vill också arbeta mer aktivt 
med att ha en kontakt i vård och omsorgsnämnden och KS. Förhoppning är att reglementet är 
omskrivet och klart så snart som möjligt, senast beslutat i kommunfullmäktige till nästa 
mandatperiods början.  

 

 

  

 
  

Beslutet skickas till 
Anna Flitt 
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§ 44 

Information från projektet "Ensamma äldre" 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 
Katarina Svensson och hennes kollega jobbar med projektet ”ensamma äldre” sedan  
hösten-2021 och förhoppningen är att detta blir en fast anställning då man ser behovet av 
detta. Det är många äldre som inte kommer in i någon gemenskap och sitter ensamma 
hemma, inte minst under pandemin. De vill försöka få ut äldre att träffa andra, det kan vara 
aktiviteter i lokaler både i stan och på landsbygden. De arbetar med ett års hjul baserat på 
föreläsare, underhållare, Bingo, arbetsterapeuter mm. Katarina har nära kontakt med 
hemtjänsten och biståndshandläggare för att nå ut till dessa äldre. De har även gett ut 
informationsblad till Vårdcentraler och lokaler där äldre uppehåller sig. De har fått med sig ca 
10 st frivillig arbetare som hjälper till vid träffarna. De vill även få med sig aktiveringsledare 
och anhörigkonsult i projektet. Projektet subventioneras av statliga pengar.  

  

  

  

Beslutet skickas till 
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§ 45 

Övriga frågor 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet 

 

Ärendebeskrivning 
Rådet önskar att en E-post skickas ut av sekreteraren om att protokollet är tillgängligt på 
hemsidan. De vill att protokollet är justerat och tillgängligt inom 14 dagar efter mötet. Om 
man av någon anledning inte får fram protokollet på hemsidan hänvisas man att kontakta 
sekreteraren för att få protokollet skickat till sig.  
 

Swedbank stänger sitt kontor i Vetlanda den 1 november. Rådet vill skicka ett klagomål till 
banken och yttra sig i VP om den missbelåtenhet de känner inför denna nedstängning. 
Ordförande och sekreterare skriver ihop en skrivelse till banken och VP.  

  

  

 
  

Beslutet skickas till 
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