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§ 36  

Inledning-ordf Nils-Erik Olofsson 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Till justeringsperson valdes Börje Andreasson, PRO 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande föreslår Börje Andreasson till att justera protokollet. Ordförande tog upp den 
motion om fixartjänst som rådet har yttrat sig på från 2020, den är skickad till vård-och 
omsorgsförvaltningen för vidare behandling.  

  

 

  

3

lS Vetlanda 



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum
2022-05-12

§ 37  

Information från Vård och omsorg 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet.  

  

Ärendebeskrivning 
 

Marianne Karlsson, vård och omsorgschef informerade om äldreboendesituationen. Det är 
fullt tryck både på Trygghetsboende där de platserna som finns är erbjudna och särskilt 
boende. De som har väntat i kö har inte väntat längre än 3 månader och de som avböjer 
platsen är oftast att de vill till ett speciellt boende eller väljer att bo kvar på eget boende.  

Hon informerade om arbetet med bästa platsen, ett projekt med arbetsgrupper från hela 
regionen som ska arbeta med att förbättra kommunerna till att vara en attraktiv plats att 
födas, växa upp och åldras på! Det ska följas VHO:s linje för ett bra samhälle och att 
medborgaren är i centrum, att man ser individens behov. Här ska både personal från socialen 
jobba för att stötta utsatta ungdomar, en hälsocentral för de mitt i livet och aktivt 
medskapande med brukaren för de äldre, såsom kontakt med arbetsterapeut i hemmet för att 
underlätta och förebygga skador och erbjuda trygghetslarm. 
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§ 38  

Årets budget och ekonomiarbete. 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Information noterades till protokollet.  

  

Ärendebeskrivning 
Katarina Hjalmar, ekonomi presenterade bilder med statistik som hon hade tagit fram och det 
visade ett mycket bra 2021, Vi har en stark återhämtning efter pandemin, en hög inflation och 
sjunkande arbetslöshet.  En stor del av det var statliga bidrag som kommunen fick, man 
räknade med sämre läge, men det visade sig att det ekonomiska läget i Sverige var gott och 
även i kommunen, därav fick vi ett överskott.  
Statistik visar att befolkningsökningen är högst hos 0 - 18 år och 80+ och det är även här 
kommunen har störst insatser.  

Hur kan pensionärsrådet hjälpa till inför en budgetberedning? Vi kan påverka politiker på 
nämnds nivå i slutet av året, och även tidigt på våren innan budgetarbetet är i gång, om det är 
några frågor som rådet brinner lite extra för. Då kan de ta med detta till sina möten, och ta 
beslut.  
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§ 39  

Reglementet för kommunala pensionärsrådet 

Kommunala pensionärsrådets Beslut 
Information noteras i protokollet. 

 

Ärendebeskrivning  
Ett nytt reglemente för det kommunala pensionärsrådet ska diskuteras fram och börja gälla till 
den nya mandatperioden 2022. Beredningen tar upp detta som en punkt på deras möte och 
bjuder in Anna Flitt på deras Augustimöte. Reglementet är en process som ska växa fram 
under hösten. Nuvarande reglemente är från 2000 och behöver justeras och arbetas fram på 
nytt.  

 

 

  

Beslutet skickas till 
Anna Flitt  
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§ 40  

Information från Tekniska 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
  

Information noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Pär-Olof Högstedt mark och exploateringschef informerar om sitt jobb och vad som händer 
byggnadsmässigt i kommunen. De arbetar bland annat med att initiera detaljplanprocesser, 
arrende, är en lokalresurs för kommunens fastigheter då vi främjar för att använda våra egna 
lokaler, här har vi ett nära samarbete med vård och omsorgsförvaltningen och barn och 
utbildningsförvaltningen. Är även kommunens ansvariga för inköp och försäljning av mark och 
sanering av förorenade områden.  
De har ett bostadsförsörjningsprogram som visar hur mycket bostäder som behövs och efter 
vilket behov som finns och i vilka orter som är attraktiva. Man ser ett behov av att bygga 
attraktiva bostäder till 70+, med nära till kommunikation, mataffärer mm.  
Trygghetsboenden som kommunen erbjuder är väldigt populära Ekebogården i Ekenässjön har 
34 st i kö och Brobygården i Landsbro har 13 st i kö i dagsläget.  

En fråga som rådet kan ta med sig är: Hur vill man bo när man blir äldre, hur ska kommunen 
planera för bostäder i framtiden? Vill man bo på markplan eller föredrar man hellre att bo i 
flervåningshus.  
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§ 41  

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
 
Information noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
 

Rådet tycker att det har varit dåligt engagemang i gruppen troligtvis på grund av pandemin, så 
de vill ha en nystart! I andra kommuner har kommunala pensionärsrådet fått ett ekonomiskt 
bidrag som de kan använda för att synliggöra sig och kunna arbeta med sitt viktiga arbete. 
Rådet vill bjuda in kommunalråden på en träff förslagsvis den 13 juni kl.10.00. 

Möten som är inplanerade i höst är:  

* 27 September kl 13.00 

* 9 November kl 9-16 Workshop 

Beredningsmötena blir inplanerade 6 september kl. 10.00 och 20 oktober kl. 10.00. 

 

Beslutet skickas till 
Henrik Tvarnö 
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