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Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, klockan 08:30 – 
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Beslutande Ulf Abrahamsson, KS ordförande 
Kenneth Åberg, KS 
Ann-Katrin Löfstedt, KS 
Erling Andersson, SPF 
Jan Gustavsson, PRO 
Gun Andersson, tjänstgörande ersättare, PRO 
Ingrid Siltala, tjänstgörande ersättare, PRO 
Anita Chestersson, SKPF 
 
 

Övriga närvarande Ewa Carlsson, sekreterare 
Thore Ohlsson, SPF 
Hjördis Thersén, SPF 
Kenneth Åstrand, PRO 
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§ 1 
Mötets öppnande  
Ulf Abrahamsson, ordförande, förklarar sammanträdet öppnat. Det är första 
sammanträdet sedan kommunstyrelsen tog över ansvaret för kommunala 
pensionärsrådet.  
 
Upprop sker och ledamöterna presenterar sig. 
 
§ 2  
Val av justerare 
Jan Gustavsson väljs att justera dagens protokoll  
 
§ 3 
Föregående protokoll. 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§ 4 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 
Ordföranden meddelar att man fortsättningsvis inte kommer att ha några s k 
förmöten, utan de ärenden man vill ska vara med på dagordningen ska 
anmälas till förvaltningen i god tid före sammanträdet. Till vem man ska 
anmäla kommer skriftligen att meddelas, då sekreterarfrågan i rådet ännu 
inte är lös. Vid dagens sammanträde är Ewa Carlsson sekreterare (tillfälligt). 
 
§ 6 
Arbetsformer för pensionärsrådet 
 
Reglementet Ordföranden inleder med att kommentera gällande reglemente 
i pensionärsrådet. Rent allmänt är hans uppfattning att reglementet är bra, 
men en revidering behöver göras för att ändra att det numer lyder under 
kommunstyrelsen. 
Reglementet skickades redan i hösten 2018 ut till organisationerna för att de 
skulle kunna lämna synpunkter vid en revidering. 
Ett förslag till nytt reglemente kommer att tas fram och översändas för 
synpunkter till organisationerna. 
Ärenden Ordföranden inleder och beskriver sin ambition om att föra en 
dialog med organisationerna i ärenden av större vikt som påverkar de äldre i 
samhället. Fokus ska vara på alla områden inom den kommunala 
verksamheten. Kommunen har även andra dialog möten med innevånarna i 
samhället , s k medborgardialog, omkring större frågor. VSBo har just nu 
skickat ut en enkät för att undersöka behovet av bostäder i Hok. 
 
Organisationerna framför att de vill vara med och påverka och vill ha en 
dialog innan beslut fattas. Pensionärsrådet är viktigt för organisationerna 
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och de vill göra sin röst hörd. De är medvetna om att beslut fattas utan deras 
möjlighet till insyn i vissa ärenden, men de är beredda att protestera om det 
går dem emot.  
 
Anki Löfstedt, ordförande i SN, menar att verksamheterna även 
fortsättningsvis kommer att behöva fatta beslut innan dialog med 
pensionärsrådet sker. Verksamheten har andra lagar och förordningar att 
förhålla sig till vilket gör att verksamheterna ibland måste ställas om snabbt. 
Hon vill även poängtera att pensionärsrådet är ett råd och inte ett beslutande 
organ. 
Kenneth Åberg, KS framför att det finns ärenden/frågor med olika dignitet, 
och menar att större frågor/verksamhetsförändringar som ska gälla för lång 
tid är de som ska diskuteras i rådet. 
 
Jupiter Organisationerna framför sitt missnöje med hur förändringen på 
Jupiter ägt rum, de har tidigare fått besked om att verksamheten ska vara var 
som tidigare tills vårdboendet Mejeriet står klart. 
Anki Löfstedt redogör för Jupiter och menar att ekonomin är det som styr 
hur socialnämnden hanterar sin verksamhet. Det var inte försvarbart att hålla 
restaurangen på Jupiter öppen för ett besöksantal på ca 5 personer/lunch. 
Övrig verksamhet håller öppet som tidigare. 
 
Arbetsutskott Organisationerna har redan anmält 2 personer till 
förvaltningen, Erling Andersson SPF och Monika Andersson, PRO som 
skulle kunna fungera som ett arbetsutskott. Frågor av brådskande karaktär 
skulle då kunna diskuteras med dessa, istället för att kalla hela rådet.  
 
Ordföranden meddelar att rådet liksom tidigare ska träffas 4 ggr/år. Rådet 
diskuterar olika förslag på sammanträdesdagar  och hans förslag är att rådet 
träffas på måndagar mellan klockan 10:00 – 12:00. 
Uppstår behov kan även rådet kallas in för extra sammanträde under året. 
Förvaltningen kommer att skicka ut förslag på mötestider under 2019. 
 
§ 7 
Övrigt 
PRO-organisationerna i Vaggeryds kommun lämnar över en skrivelse till 
ordföranden med synpunkter på  kommunens arbete för äldres psykiska och 
fysiska hälsa.  
 
De önskar att kommunen tillsätter en utredning som består av 
representanter från pensionärsorganisationerna, berörd personal och 
politiker. Uppdraget ät att göra en inventering, kortsiktigt och långsiktigt, 
av behov, resurser och konsekvenser med målsättningen att öka äldres 
psykiska och fysiska hälsa. 
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Kommentarer till PRO:s skrivelse  
 
Nattorganisationen Ann-Katrin Löfstedt redogör för det förslag som finns 
till förändring av nattorganisationen och hur förvaltningen hanterat ärendet. 
En risk- och konsekvensanalys med tillhörande handlingsplan är genomförd 
och förhandling med den fackliga organisationen har skett. Förslaget 
innebär ingen skillnad för brukaren, däremot har man gjort en förändring för 
att möta den volymförändring som skett. Just idag är det 25 insatser/natt 
(kan variera över tid), beräknat efter 30 insatser per natt är bemanning 
beräknad till 3 personal (och inte 4, som idag).  
 
 
Övriga kommentarer Thore Ohlsson, SPF framför att man inte ska lägga 
mer uppdrag på kommunen utan istället använda den spänst och kraft som 
finns i organisationerna. Målet måste vara att ta hjälp/stöd i större 
utsträckning av civilsamhället 
 
Kenneth Åberg, menar idag att civilsamhället är delaktiga, själv ingår han i 
en diakongrupp som besöker särskilt boende och där stimulerar de äldre 
med olika aktiviteter. 
 
Ann-Katrin Löfstedt menar att man lämnat trygghetsboende och alltmer 
pratar om trygga boenden. 
 
Jan Gustavsson, PRO anser att ytterområdena hamnar lite utanför i de flesta 
aktiviteter som genomförs. 
 
Ordföranden sammanfattar diskussion och menar att det finns olika dignitet 
i frågan gällande förändring av nattorganisationen. Om personal ska åka 
ensam på natten är en arbetsmiljöfråga och handlar om personalens 
trygghetskänsla. 
 
PRO framför att man vill ha med skrivelsen på nästa möte för vidare 
diskussion. 
 
§ 8 
Avslutning  
Ordföranden avslutar mötet och tackar för en bra dialog. Han vill dock till 
nästa sammanträde även att andra frågor lyfts som t ex grönområden, 
engagemang för samhället vi bor i, snöröjning och hur fastigheter sköts m. 
m. 
 
§ 9 
Nästa sammanträde  
Nästa möte äger rum i början av maj månad och information om exakt 
datum kommer att skickas i god tid.  
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