SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LINDESBERGS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-10-22

Plats och tid

Sammanträdesrum på Lindesbergs kommun, Näset, 14.00–16.00

Beslutande

Irja Gustavsson Ordförande
Susanne Karlsson socialnämnden
Sven-Erik Larsson socialnämnden
Carina Östrand PRO Lindesberg
Arne Gustavsson PRO Rockhammar
Inez Reuterhäll PRO Ramsberg
Kennert Berisson, PRO Storå-Guldsmedshyttan
Hans Jansson PRO Fellingsbro
Bernt Larsson SPF Fellingsbro
Rune Åkerblom SPF Lindesberg
Göran Karlsson SKPF
Rolf Iversen PRO Frövi
Leena Puranen Nya finska föreningen aftonrodnad
Daniel Andersson, kommunstyrelsen

Ersättare

Reidar Johansson PRO Lindesberg
Per-Olof Edstam SPF seniorerna
Christina Pettersson SPF Löa Storå

Adjungerad
Övriga deltagande

Carin Neanro

Utses att justera

Carina Östrand

Justeringens
plats och tid

2018-10-29 på kommunhuset

Underskrifter

Sekreterare .....................................................................
Raija Spjuth

Ordförande .....................................................................
Irja Gustavsson

Justerare ....................................................................….
Carina Östrand
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Organ

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

...............................................................................................
Utdragsbestyrkande

§ 7 - Mötet öppnas
Irja Gustavsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 8 - Val av justeringsmän
Till att justera dagens protokoll utses Carina Östrand.

§ 9 - Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 10 – Mål och budget 2019-2021, inklusive befolkningsstatistik
Budget tagen på kommunfullmäktiges möte den 27 september.
Information delas ut angående befolkningsstatistik, önskvärt att få statistiken årligen i
samband med budgeten.

Beslut: Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.
§ 11 - Reflektioner Seniordagen/mässa
Enhetschef Carin Neanro informerade om årets seniormässa. Information om hur en arbetetsgrupp hade planerat mässan. Temat för mässan var ”Aktivitet och hälsosamt åldrande”. Cirka
1600 personer besökte mässan. En utvärdering gjordes cirka 25 stycken svarade på en enkät
och man var nöjd eller mycket nöjd i så gott som samtliga frågor av utvärderingen. Det kom
några synpunkter från KPR medlemmar bland annat: varför man inte flaggar när kommunen
anordnar större arrangemang, högtalarljudet var inte optimalt inne i arenan, en scen skulle
byggts upp så att man såg de som uppträde eller talade, antalet P-platser diskuterades.
Synpunkter tar Carin med sig till eventuell nästa mässa.

Beslut: Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och hoppas på ny
seniormässa.

§ 12 – Hur ska framtiden KPR utvecklas i framtiden
Hur ska möte, utveckling för KPR se ut i framtiden? Ska möten vara tillsammans med KFR?
Hur ska man samverka, ska man samverka? Frågor som diskuterades. I början av 2019
planeras en dag för att utveckla rådet, ska det ske i samverkan med KFR? Tips på olika
verksamheter man kan titta på, Hällefors har råd som bevakar alla frågor/grupperingar som
arbetar med äldrefrågor. Det finns kommuner som har välfärdsråd kan man titta på deras
verksamhet samt se om det finns en kommun i storleksordning som Lindesbergs kommun.

KPR ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen för att man ska kunna bevaka andra frågor
än de som berör äldre och Vård och Omsorg.

Beslut: Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och ser fram mot en
planeringsdag.

§ 13 - Sommarkollo år 2019
Enhetschef Carin Neanro har tidigare arbetat i Örebro kommun där hon anordnade ett
sommarkollo. Kriterierna för att delta var ensamhet, isolering, vårda anhörig samt att kunna
klara sig sju dagar utan någon hjälp av personal. En budget på 500 000 kr räckte till 40
sommarkollo platser, varje plats var sju dagar. Aktiviteter på sommarkollot var bland annat
gymnastik, promenader, information om olika teman, underhållning m.m. den enskilde fick
betala för maten 1200 kr/vecka. I Örebro kommun samverkade man med föreningsliv samt
pensionärsorganisationer när man anordnade sommarkollo. Carin har fått uppdrag av
socialchef att skriva ner hur Lindesbergs kommun skulle kunna anordna sommarkollo. Carin
beräknar vara klar med skrivelsen i november för att Lindesbergs kommun ska kunna ta
ställning till eventuell sommarkollo.

Beslut: Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och ser fram emot att
Lindesbergs kommun ska kunna erbjuda sommarkollo 2019.

§ 14 – Gemensamma sommaraktiviteter
Planerade sommaraktiviteter för pensionärer 2019. Ordförande vill att samtliga föreningar
skickar in återkommande aktiviteter som man har under sommaren, samt förslag på nya
aktiviteter som man kan tänkas göra för pensionärer. Förslagen ska sändas till
irja.gustavsson@lindesberg.se senast 15 februari 2019. Man planerar ta fram ett gemensamt
program för hela Lindesbergs kommun vad men erbjuder för aktiviteter under sommaren.
Man ska även se över om studenter från omvårdnads college kan feriearbeta med aktiviteter
för pensionärer.

Beslut: Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. Ordförande vill att samtliga

föreningar skickar in återkommande aktiviteter som man har under sommaren, samt förslag på
nya aktiviteter som man kan tänkas göra för pensionärer. Förslagen ska sändas till
irja.gustavsson@lindesberg.se senast 15 februari 2019.

§ 15 - Utses ny representant i arbetsutskottet efter Claes Lidner

Beslut: Kommunala pensionärsrådet beslutar att Kennert Berisson PRO Storå-

Guldsmedhyttan utses som ersättare för Claes Lidner fram till årsmötet 2019.

Tid för nästa möte: 18-12-10 Mötet börjar 14.00.

Ordförande Irja Gustavsson avslutar mötet.

