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Plats och tid Folkets Hus Kungshamn, kl 09.00 - 11.15.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kjell Klasson SPF, deltar på distans 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Jan Ulvemark PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Ragnhild Selstam (M) utbildningsnämnden, deltar 
på distans 
Gunilla Ohlin ( L), byggnadsnämnden 
 
 
 
 
  

 

Närvarande 
ersättare 

Gudrun Jonsson, SPF 
Vivianne Gustafsson, PRO, deltar på distans 
Kjell Andersson, PRO 
Leif Gabrielsson, PRO 
Hilbert Eliasson, PRO 
 

 

Övriga deltagare Lisbeth Olsson, förvaltningschef 
Marie Karlsson, sjuksköterska, § 1 
Madeleine Leijon, avdelningschef 
Anna Jansson, utredare 
Ingela Latter, föreningen Axel 
Britt Lindgren (C), omsorgsnämnden 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 21 september 2020 kl 13.00 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1 

Information om användande av munskydd 

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av information om användande av munskydd.  
Det tas även upp att det är viktigt att hålla avstånd och tvätta händerna för att hålla sig frisk. 
 

 

KPR § 2 

Äldreomsorgsplan 

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av omsorgsförvaltningens arbetsmaterial för 
äldreomsorgsplan 2021-2025. 
 
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. 
 
Planen ska vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten under planperioden. 
 
Äldreomsorgsplanen ska gälla fram till och med 2025. Under planperioden kommer dock 
revideringar behöva göras. Socialtjänstlagen är under översyn av regeringens särskilda utredare som 
planerar att komma med ett slutbetänkande 1 juni 2020. Efter detta kommer eventuellt nya 
förutsättningar för att bedriva äldreomsorg att uppstå. Ny programförklaring och nya politiska 
verksamhetsmål kommer också att tas under planperioden och innebära revideringar av planen. 
 
Dispositionen är upplagd enligt följande. Först går planen igenom det som styr äldreomsorgens 
verksamheter; nationella och lokala mål och styrmedel, sedan beskrivs äldreomsorgens målgrupper 
samt nuvarande insatser som finns i kommunen. Slutligen redovisas de ekonomiska 
förutsättningarna för planperioden samt brukarprognoser innan föreslagna utvecklingsområden för 
äldreomsorgens framtid ges. 
 
 
Synpunkter från pensionärsorganisationerna: 
 
Gudrun Jonsson, SPF, tar upp att det är viktigt att det finns avlastningsplatser. 
 
Pensionärsorganisation PRO, tar upp att stycket i äldreomsorgsplanen som tar upp "ekonomi" tas 
bort. 
 
Ulla Turemark, SPF, tar upp att det bör vara en tidsplan för uppföljningen av äldreomsorgsplanen. 
 
I övrigt är pensionärsorganisationerna överens om inriktningen i äldreomsorgsplanen. 
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KPR § 3 

Nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet 

Ordföranden informerar om att kommunala pensionärsrådets inplanerade sammanträde 2020-11-26 
kommer att genomföras. 
 
  


	KPR § 1
	Information om användande av munskydd
	KPR § 2
	Äldreomsorgsplan
	KPR § 3
	Nästa sammanträde med kommunala pensionärsrådet

