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Tid och plats: D-salen i Folkets hus, kl. 10.00 – 12.00 

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

Anita Bohlin Neuman (V) ordförande 
Carina Sätterman (S) 
Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors 
Bernt Fägerås, PRO Degerfors 
Britt Johansson, PRO Åtorp 
Barbro Vindahl, SPF 
Bengt Carlsson, SPF 
Evert Karlsson, PRO Svartå: 
Maj-Britt Bengtzing, SKPF 
Stina Jansson, SKPF 
Ingrid Johansson, Anhörigföreningen 
Tauno Inkinen, Finska föreningen 
 
  

Tjänstgörande  
ersättare: 

 

 

ÖVRIGA 
DELTAGARE 

Sonja Johansson, ej tjänstgörande ersättare 

  

Tjänstemän: Marianne Andersson, sekreterare 
Carola Persson, handläggare Taxe och avgiftsnämnden 
Jörgen Neuman, IT-samordnare 
Ann-Christin Andersson Leeman, Mas 
 
 

Utses att justera: Britt Johansson 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen, 2018-03-22 

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 1 - 5 
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson  
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
 Britt Johansson 
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2018-03-02                   § 1-5 

Datum när anslaget sattes upp: 2018-03-22 

Datum när anslaget tas ner: 2018-04-20 

Protokollet förvaras vid: Kansliavdelningen 

Underskrift:  
 
______________________________ 
 Marianne Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 1 Dnr:   

Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet, och då speciellt Carola Persson från Taxe- 
och avgiftsnämnden.  

Justerare 
Som justerare av protokollet utses Britt Johansson. 

Dagordnings 
Dagordningen fastställs med två tillägg: 

o Frågor om läkemedelsanvändning 
o Fråga om ekonomi och personalneddragningar 

Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.  
 
___________  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 2 Dnr:   

Taxor och avgifter 
Bilaga 

Beslut 
Tackar för informationen. Presentationen bifogas protokollet.  

Ärende 
Carola Persson, handläggare vid Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg (TAN) är 
inbjuden för att berätta om taxe- och avgiftssystemet. Carola är en av fyra 
avgiftshandläggare i TAN. Hon jobbar specifikt mot Degerfors kommun.  
 
Degerfors ingår som en av 7 kommuner i TAN.  
 
Avgiftsberäkningen grundar sig på inkomster såsom pension, realisationsvinst, ränta, 
bostadstillägg och vårdnadsbidrag (se bilaga). Däremot ingår inte sparade medel. Vad 
sökande har på sitt bankkonto tas inte in i beräkningen.  
 
TAN får information från pensionsmyndigheten en gång i månaden. Privata pensioner 
måste sökanden själv rapportera in.  
 
Man räknar på den faktiska boendekostnaden. Bor den sökande i eget hus räknar man 
på en schablonkostnad. Se exempel i bilagan.  
 
Kommunen kan inte ta ut mer än förbehållsbeloppet som är 5 136 kr/månad för 
ensamstående och 4 340 kr/månad för makar/sambo. Förbehållsbelopp är den summa 
som sökande ska ha kvar för sitt dagliga uppehälle. Se i bilagan vad som ingår.  
 
En sökande kan även ha rätt till tillägg för kostnad för god man, mattjänst och 
växelvård.  
 
___________  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 3 Dnr:   

Kommunens nya hemsida 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Ärende 
Jörgen Neuman visar kommunens nya hemsida som har fräschats upp och fått en mer 
lättillgänglig utformning.  
 
SKL – Sveriges Kommuner och landsting har varit pådrivande för att kommunerna ska 
ha en bra och informativ hemsida.  
 
Via hemsidan kan man enkelt söka olika kontakter och vart man ska vända sig.  
 
En nyhet som finns för utskrift på hemsidan är Anhörigvårdarkortet. 
Tanken är att anhörigvårdarkortet ska användas av den som är anhörigvårdare. På kortet 
skriver man anhörigvårdarens namn, namnet på personen som den har vård om samt 
vem som ska kontaktas om något händer anhörigvårdaren. Genom att ha kortet i 
plånbok eller väska ger det en ökad trygghet för den sjuke.  
 
___________  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 4 Dnr:   

Läkemedelsanvändning inom vård och omsorg 
Bilaga  

Beslut 
Återkommer i ärendet när aktuella siffror kommit (vecka 13). Presentationen bifogas 
protokollet.  

Ärende 
Pensionärsorganisationerna har oroats av att Degerfors har hög förbrukning av 
läkemedel och olämpliga läkemedel för personer över 75 år. Efter något år med 
förbättring har resultatet försämrats igen.  
 
Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska har med anledning av de uppgifter som 
kommit fram granskat läkemedelsförskrivningen på ett hemtjänstdistrikt och en 
avdelning inom säbo. Resultatet visar inget anmärkningsvärt. Medicineringen ser 
relevant ut. Ändå visar trenden åter på en ökning av läkemedelsanvändning.  
 
Kommunen följder de riktlinjer som vi får via läkemedelskommittén. Årliga 
läkemedelsgenomgångar görs för personer på säbo och som är inskrivna i 
hemsjukvården. Eventuella biverkningar av läkemedel hos patienten ska då rapporteras 
så att läkemedel kan justeras.  
 
Det resultat som nu redovisas är gamla siffror. Det senaste resultatet för 2017 kommer i 
vår, under vecka 13. Återkommer i ärendet när de aktuella siffrorna kommit.      
 
_________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 5 Dnr:   

Ekonomi    

Ärende 
Av uppgifter i pressen framgår att kommunens ekonomi är bekymmersam och att 
Socialnämnden gör ett större underskott än på många år. Med anledning av de 
uppgifterna ställs frågan om det kommer att innebära personalneddragningar inom vård 
och omsorg.  
 
Ordföranden svarar att några personalneddragningar inte är aktuella. Det är helt andra 
åtgärder som man diskuterat och kommer att arbeta med för att minska underskottet. 
Man tittar bl.a på förändrade arbetssätt och alternativa behandlingsinsatser inom barn- 
och ungdomsvård.  
 
De neddragningar på personalsidan som kommer att ske är inte kopplade till ekonomi 
utan till det minskade antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer och som 
finns i kommunen.  
 
___________  


