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Kommunala Pensionärsrådet 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Sessionssalen Kommunhuset, 2013-02-06  kl 08.30 – 11.50 
   
Beslutande P-I Pettersson, (C)ordf                     Mona-Lisa Sundqvist, SKPF 
 Göran Sundberg, (S)                        Sven-Olof Martinsson, PRO 

Rosie Folkesson, (S), Ks                  Birgit Johansson, PRO 
 Lilian Nestor, SPF                           Göte Ekström, PRO 
 Sivert Bergström, SPF                     Lars Rundgren, PRO                        
 Elsy Larsson, SPF                            Eje Cederborg, PRO 

Viola Johnsson-Högstedt, SPF        Maritza Velinder, PRO                     
 

 
 

Övriga deltagande                           Ann-Gret Sillén, socialchef               
                                            Lilian Lundström Apoteket AB 
                                             
 

 
Utses att justera Viola Johnsson-Högstedt 
Underskrifter Paragrafer 1 - 5 
  
Sekreterare 

 
 Yvonne Knutsson 
  
 
Ordförande  

 Per-Inge Pettersson 
 
Justerande   

 Viola Johnsson-Högstedt  
  
  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Kommunala Pensionärsrådet 

  
Sammanträdesdatum  2013-02-06 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

Datum för anslags 
nedtagande 

 

      
Förvaringsplats av protokollet             Socialkontoret 
  
Underskrift  
            Yvonne Knutsson  
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  KPR § 1/2013 
 
  Lilian Lundström från Apoteket AB informerar om Apotekets verksamhet. 
  På apoteket i Hultsfred expedieras ca 1500 läkemedel per vecka. Olika 
  läkemedelskedjor gör att leverantören inte kan få det att fungera och de 
  olika kedjorna har ingen kontakt med varandra. Läkemedelsföretagen sätter 
  pris varje månad. 
  Apoteket är tvingade av regeringe att ha det billigaste läkemedlet hemma. 
  Man förhandlar med olika leverantörer. 
  Kunden måste tillfrågas om man vill ha det billigaste läkemedlet. Kunden 
  måste ha ett val. Läkaren har det medicinska ansvaret. 
 
  Det finns elektroniska recept som går att beställa genom en SMS-tjänst. 
  Information avseende abonnemang finns att hämta på apoteket. 
 
  Det finns möjlighet att delbetala läkemedel om man inte har någon  
  betalningsanmärkning. Högkostnadsskyddet är nu 2 200 kr/år. Efter 1 100 
  kr har man rabatt. 
 
  Apoteket hjälper gärna till med läkemedelsgenomgång. 
 
 

  KPR § 2/2013 

  Personalfrågor/verksamhetsförändringar/ekonomi 
 
  Socialchef Ann-Gret Sillén informerar att kommunfullmäktige har tagit 
  beslut om att socialnämnden ska införa LOV i Hultsfreds kommun. I slutet 
  av året bedöms att förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer beslutas. Det 
  finns ingen exakt tidsplan men planeringen är att LOV ska införas under 
  januari 2014. En styrgrupp bestående av Gunilla Olsson, Lise-Lotte 
  Bertilsson och Ingela Rälg arbetar nu med LOV.  
 
  KPR aviserar att pensionärsorganisationerna vill vara med som  
  referensgrupp i processen med LOV. 
 
  En mätning pågår under veckorna 6 och 7 i hemtjänsten för att få ut den 
  direkta brukartiden, restid, administration. Hur mycket personal som varit 
  hos kunden. Dessa parametrar sätts i relation till biståndsbedömd tid. Efter 
  detta gör man handlingsplaner. Redovisningen beräknas vara klar i slutet av 
  mars. Förvaltningen har hjälp av företaget TimeCare. 
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  Bokslutet för 2012 är inte klart ännu. 
 
  KPR efterfrågar en redovisning av ekonomin för anhörigstödet.  
  Socialchefen tar med sig frågan och återkommer med en redovisning. 
 
  Stora rekryteringssvårigheter inom HSR-organisationen. 
 
  Ramen för budget 2014 påverkas mycket av demografin.  
  Besparingsförslag i dagsläget för socialnämnden 1,1 milj kr. 
   
  Information om Lex Sarah-anmälningar. Under 2012 har förvaltningen haft 
  20 Lex-Sarah-anmälningar. Detta upplevs som mycket positivt eftersom 
  socialnämnden upplever att personal/andra personer törs göra anmälningar. 
  En sammanställning skickas ut tillsammans med protokollet. 
 
  En enkät har genom enhetscheferna delats ut till de pensionärer som har 
  kylmat för att kunna hitta/göra eventuella förändringar. 
 

  KPR § 3/2013 

  Platser i särskilt boende 
 

  Ärendebeskrivning 

  Beslut om särskilt boende 
  Nio personer har beslut om särskilt boende som inte är verkställt. Det äldsta 
  beslutet är taget den 16 november 2012. 
 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll  4(5) 

Sammanträdesdatum 
2013-02-06 

Kommunala Pensionärsrådet 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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  Lediga platser i särskilt boende 
  Det finns i dagsläget ingen ledig lägenhet på särskilt boende.     
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  Platser på korttids boendet Hjorten 
  Det är idag 15 personer som vistas på korttidsboendet. Fyra av dessa 
  personer i väntan på att beslut om särskilt boende verkställs. 
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  KPR § 4/2013 

  Aktivitetsbidrag 
  KPR framför synpunkter om handläggningen av aktivitetsbidragen. De 
  upplever att deras arbete inte är så viktigt. 
 

  KPR § 5/2013 

  Information 
  
  Information om och från Ersättningsnämnden avseende de omhändertagna 
  barn i Sverige, som under åren 1920 – 1980 utsattes för allvarliga  
  övergrepp. Mer finns att läsa på www.ersattningsnamnden.se 
 
  Efter årsmöten i respektive pensionärsorganisationer ska eventuella 
  ändringar, som kan komma att beröra verksamhetsråden, lämnas till 
  socialförvaltningen.  
 
  På nästa KPR är huvudpunkterna Budget 2014, brukarundersökning, 
  statsbidra/projekt samt Lex Sarah. 

  

   
 
 
 

http://www.ersattningsnamnden.se/
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