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Aina Andersson, PRO 
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§ 1 Föregående möte, minnesanteckningar 
Ordförande Anna Ekström delger vad som togs upp på föregående 
möte den 2019-09-17. 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

§ 2 Genomlysning av sociala avdelningens verksamhet vad gäller 
kostnader, volym och kvalitet, Rådet för främjande av 
kommunala analyser 

Kommundirektör Charlotte Johansson presenterar statistik och 
information från RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser. 

Vanliga frågor och orsaker som påverkar statistiken förklaras, 
nettokostnadsavvikelser redovisas och Aneby kommuns siffror 
jämförs med rikets medelsnitt.  

Se bilaga 1. 

 

§ 3 Ofrivillig ensamhet 
Marianne Gustafsson berättar bland annat om hur olika 
pensionärsföreningar granskat och tagit fram information och material 
för att förebygga ensamhet hos äldre. I februari kommer det ske 
cirkelledarkurser på materialet ”Tillsammans mot ensamhet” 
Frågan lyfts, hur ska man nå ensamma äldre även om de inte är med i 
en förening? 

Närvarande föreningar sätter ett datum för att ansöka om statsbidrag 
”Insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.” 

Frågan kommer följas upp på nästa seniordialog.  
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§ 4 Delårsbokslut 2019 
Ekonomichef Andrea Renblad redogör för utfall 2018, mål 2019 och 
utfallet januari-augusti 2019.  

 

Budgeten för 2019 är -7,1 mkr, prognosen är -5,4 mkr.  

Resultat i procent för 2015-2019 redovisas. 

 

§ 5 Sammanträdesplan 2020 
Medborgarmöten för seniorer 2020: 
19 februari  klockan 14:00-16:00 
14 maj  klockan 14:00-16:00 
17 september klockan 14:00-16:00 
19 november klockan 14:00-16:00 

 

§ 6 Övriga frågor 
Funderingar och frågor kring Gula Villan lyfts och besvarar av 
ordförande och Mikael Fornander.   

Ska seniordialogen istället bli ett råd? Finns en önskan om detta och 
frågan tas vidare. Det finns både för och nackdelar med att vara ett 
råd och vara en dialog.  

Frågan om hur kommunen påverkas av att Sparbankens fysiska kontor 
läggs ner diskuteras.   

 

§ 7 Nästa möte 
Nästa möte är måndag den 17 februari klockan 14:00-16:00. 

 


