
~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunal pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-09-19 1 (6) 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00-16.00 

Beslutande Nils-Erik Olofsson (S) ordf., Carina Bardh (M), Ejlon Johansson (L) 

SPF: Birgitta Sigfridsson, Staffan Magnusson 

PRO: Rolf Forsén, Catarina Rönnung, Gunnel Bjäde 

RPG: Birgitta Grundin Axelsson, Anna-Lena Ziegler 

Övriga deltagare SPF: Lennart Karlsson, Karin B Johansson, Monica Jungenfelt, 

PRO: Gertie Björklund, Sigvard Svensson 

RPG: Bengt Westerlund, Gunnel Karlsson 

Joakim Hedström, Vård och omsorgsförvaltningen 

Åsa Stenström, Kultur och Fritid 

Beatrice Wide, Kultur och Fritid 

Sofia Cedenstedt, sekreterare 

Utses att justera Birgitta Grundin Axelsson, RPG 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 11-15 

Sofia Cedenstedt 

Ordförande 

Nils-Erik Olofsson 

Justerare 

Birgitta Grundin Axelsson 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: Datum för publicering 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): Datum för avpublicering 

Förvaringsplats för protokollet: Ange var protokollet förvaras 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://14.00-16.00
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§ 11 

Föregående mötesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 

Föregående mötes protokoll gicks igenom, det informerades om att Naturvårdsplanen där 

rådet har yttrat sig antogs av Kommunfullmäktige på mötet den 18 september 2019. 

Följande synpunkter hade kommunala pensionärsrådet framfört: 

 Planen är väl utarbetad och ger en mycket god översikt över kommunens 

naturvärden. 

 Eftersom planen är värdefull för alla, inte minst oss pensionärer, vill vi understryka 

vikten av tillgänglighet. När det gäller den fysiska tillgängligheten så finns den väl 

uttryckt i planen. 

 Viktigt med tillgänglig information, naturligtvis via kommunens hemsida men även 

informationsmaterial i tryckt form för att vara mer tillgänglig och för att alla ska ha 

möjlighet att veta om och besöka värdefulla naturområden. Informationstavlor på 

plats är också värdefullt. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§12 

Information om den reviderade äldreomsorgsplanen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 

Joakim Hedström funktionschef från Vård och Omsorgsförvaltningen informerar om den 

reviderade äldreomsorgsplanen, han tar upp följande: 

 En workshop är inplanerad den 25 oktober kl. 10.00-12.00 där 2 stycken personer från 

pensionärsorganisationerna är inbjudna att deltaga och framföra organisationernas 

synpunkter. 

 Tidplanen för den reviderade äldreomsorgsplanen är satt till början av 2020. 

 Syftet med en äldreomsorgsplan för Vetlanda kommun är att ge underlag för att styra, 

planera och utveckla den kommunala äldreomsorgen, Äldreomsorgsplanen ska även 

finnas med som en del i den övergripande utvecklingen av kommunen. 

 Förebyggande arbete kring att förhindra skador och olyckor i hemmet är en viktig del i 

att de äldre ska kunna bo kvar i ordinärt boende med god livskvalitet. 

 Trenden om att vi blir allt fler äldre gäller även Vetlanda kommun. Man kan 

konstatera att antalet äldre i kommunen redan i dag skiljer sig från genomsnittet och 

allt pekar på att denna skillnad kommer att fortsätta. 

 Visionen är att utöka antalet trygghetsboenden för att möta efterfrågan, man vill även 

få med privata aktörer till att bygga. 

 Samverkan mellan verksamheter, ex Vård och omsorg och måltidsservice kan 

samarbeta att istället för att skicka hem mat, skicka den till boenden så man kan äta 

tillsammans istället för ensam. 

 Joakim återkommer till nästa möte med uppdatering om äldreomsorgsplanen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://10.00-12.00
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§13 

Information från Kultur och Fritid 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Beatrice Wide från Biblioteket: 

 Biblioteket har köpt in maskiner där man kan lyssna på en cd-skiva med inlästa 

ljudböcker. Dessa är anpassade för personer med synnedsättning eller annat 

handikapp. 

 Biblioteket har även en gratis tjänst, E-lib där man kan låna och läsa eller lyssna på 

böcker gratis. 

 Widdla är en liknande tjänst där du kan ladda ner och titta på filmer, låna 4 

filmer/mån. Detta är också helt gratis! 

 Beatrice informerade även om anpassade böcker- klassiska titlar med luftig text och 

lättlästa. 

 Beatrice kommer gärna ut till organisationer och föreningar och informerar om 

bibliotekets tjänster. 

 Programblad om vad som händer och är på gång finns att hämta ut på biblioteket. 

Åsa Stenström från Vetlanda Museum: 

 Åsa informerade om Vetlanda 100 år, på museet startar man upp redan på nyårsafton 

med en 100 års utställning som sträcker sig under hela 2020, samma tema som 

förändras under året. Den ska bland annat handla om minnen och berättelser från 

Vetlanda. 

 Museet tar tacksamt emot bidrag från privatpersoner, hembygdsföreningar om man 

har något som kan tillföras. 

 Under året ska planeras in stadsvandringar, Vetlandaspel, träffar i Forngården, 

ungdomar som informerar om Vetlanda, tårtkalas och mycket mer att se fram emot. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunal pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-09-19 5 (6) 

§14 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Information noteras till protokoll 

Ärendebeskrivning 

Man önskar att till varje möte få en rapport från Vård och Omsorgsförvaltningen angående 

hemtagning från sjukhus och det ekonomiska läget inom vården. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§15 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 

Under nästa möte kommer det även bli en workshop som handlar om digitaliseringen. Rådet 

planerar att bjuda in Infocenter till att informera om sin verksamhet och hur man jobbar med 

digitaliseringen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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