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Utdragsbestyrkande 

Kommunala pensionärsrådet 2022-11-08 

Plats och tid   
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnesalen, klockan 14.00–15.15 

Paragrafer 
26-32

Utses att justera 
Sölve Johansson, SPF Virestad 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-11-17. 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________  

Christian Tegnvallius 

Ordförande  ____________________________________  
Marie Rosenquist (M) 

Justerande  ____________________________________  
Sölve Johansson, SPF Virestad 
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Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Ledamöter 
Anne-Christin Andersson, SPF Härlunda 
Synnöve Sjöstrand, PRO Göteryd  
Britta Croona, PRO Göteryd  
Sölve Johansson, SPF Virestad  
Birgitta Eriksson, SPF Virestad  
Jan-Eric Anderek, SPF Älmhult  
Rolf Roos, PRO Älmhult  
Bo Johansson, PRO Älmhult  

Politiker 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S) 
Gusten Mårtensson (C) 
Eva Ballovarre (S) 

Tjänstemän 
Christian Tegnvallius, sekreterare 
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Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Ärenden 

§ 25 Val av justerare 
§ 26 Fastställande av föredragningslistan 
§ 27 Kö till särskilt boende 
§ 28 Användning av Kampradpengar 
§ 29 Aktuell information 
§ 30 Övriga frågor 
§ 31 Nästa möte och mötestider 2023 
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Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 25 Val av justerare
Rådet utser Sölve Johansson, SPF Virestad att justera protokollet jämte 
ordförande.  

§ 26 Fastställande av föredragningslistan
Rådet fastställer föredragningslistan i sin helhet. 

§ 27 Kö till särskilt boende
Ordförande informerar: Kön för särskilt boende består vid tid för sammanträdet 
utav 13 personer, varav 2 fått erbjudande om plats som de ännu inte svarat på. 
Av de i kön har 4 av personerna tackat nej till tidigare erbjudande om plats. 1 
person i kön bor just nu på ett annat boende men vill byta boende. 

§ 28 Användning av Kampradpengar
Ärendet skjuts upp. 

§ 29 Aktuell information
Kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson (C) informerar om vad som 
händer i kommun i stort.  
Rapport om polisens trygghetsundersökning. Rapporterar om generellt sett bra 
siffror för kommunen totalt, dock en liten försämring.  
Kommunala tillgänglighetsrådet ska göra en tillgänglighetsvandring i slutet av 
november.  
Information om återbruket på handelsplatsen. Är ett arbetsmarknadsprojekt för 
att komma vidare till jobb, eller utbildning. Återbruket kan nu samarbeta med 
daglig verksamhet kompaniet.  
Vidare kort information om det politiska läget, förhandlingar pågår. 
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Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 30 Övriga frågor
Gusten Mårtensson (C) återrapporter från mötet med Region Kronoberg, 
gällande ambulansservicen. Har fått siffror på hur snabb ambulansen är i 
regionen. Men har begärt nya siffror och ny statistik. Målet är att få ner tiderna. 
Diskussion uppstår hur det fungerar med ambulans i Älmhult kommun.  
Kostutredningen lyfts upp till diskussion, och i samband med detta kommer 
frågan upp om det är full bemanning i köket. Rådet önskar återkoppling på detta.  
Sölve Johansson (SPF Virestad) efterlyser en aktuell adresslista. Ordförande ber 
Amanda om detta.  
Diskussion om att nominera ledamöter uppkommer, och man kommer överens 
om att rapportera in detta, när det är färdigt.  
 Bo Johansson, SPF Älmhult, betonar vikten av att frågan om Trygghetsboende 
hålls levande och förs vidare till den tillträdande politiska ledningen. Uppkom 
också fråga om någon av ÄBO:s äldre fastigheter kunde vara lämplig att bygga 
om  till Trygghetsboende. 
Solgården i Göteryd lyfts upp till diskussion. Gusten Mårtensson (C) informerar 
om att det förmodligen blir beslut om detta under nästa halvår.  

§ 31 Nästa möte och mötestider 2023
Nästa möte kommer ske under den nya mandatperioden vilket påverkar vilka 
representanter som kommer att kallas. Den nya kommunstyrelsen och den nya 
socialnämnden har till dess att på nytt utse en ledamot och en ersättare till 
pensionärsrådet. Rådet har sedan att välja en ordförande bland de som utsetts till 
ordinarie ledamöter av nämnd eller styrelse och en vice bland de som utsetts till 
ordinarie ledamöter av pensionärsföreningarna. 
Förslag till sammanträdestider 2023 om nuvarande uppläggs följs är följande, 
tisdagar med start klockan 14.00 för mötet och 13.00 för ärendegenomgången. 

• 28 februari

• 30 maj

• 5 september

• 28 november

Rådet godkänner förslag på mötestider och datum. 
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