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KPR § 12/2019

Information om "hemmafixaren"
Sammanfattning
Eva-Britt Aronsson, Framsteget, informerar om Hemmafixaren.

Ärendebeskrivning
”Hemmafixaren” är en tjänst som utförs av daglig verksamhet Framstegets 
verksamhet. Syftet är att förhindra fallolyckor hos ålders- eller 
förtidspensionärer. Det finns två anställda som tillsammans med 
medarbetare på Framsteget utför tjänsterna. Det är inte en huvudsaklig 
syssla och får inte ta för mycket arbetstid i anspråk. ”Hemmafixaren” är en 
av flera arbetsuppgifter. 

Hemmafixaren kan hjälpa ålders- och förtidspensionärer med att 
exempelvis ta ner eller sätta upp gardiner, byta batterier i brandvarnare, 
byta glödlampor med mera. Tjänsten får inte ta mer än en timme per hem 
och får inte konkurrera med privata företag som utför RUT- och ROT-
tjänster eller hemtjänsten. Hemmafixaren kan exempelvis inte putsa 
fönster.

Kontaktuppgifter till Hemmafixaren finns på kommunens hemsida. Det går 
också bra att ringa kommunens växel och be om att bli kopplad. Tjänsterna 
är kostnadsfria men materialet får den som önskar hjälp betala för.

Vid bokning av tjänst kommer man överens om en tid som passar. 
Personalen legitimerar sig vid besöket. Medarbetarna på Framsteget 
uppskattar att arbeta med Hemmafixaren. 
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KPR § 13/2019

Genomgång av föregående protokoll
Sammanfattning
Genomgång av föregående protokoll från Kommunala pensionärsrådet 
2019-02-13. Inga synpunkter framförs om föregående protokoll.
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KPR § 14/2019 Dnr 2019/15

Framtidens äldreomsorg
Sammanfattning
Information om förslag om fokusgrupper.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-05-08, § 61, att avskaffa verksamhetsråd 
från och med nuvarande mandatperiod 2019-2022. Socialförvaltningen fick 
också i uppdrag att återkomma med förslag om fokusgrupper, ämnen, antal 
grupper och utbildning av ledare. 

Fokusgrupper är ett färre antal personer som diskuterar utifrån ett specifikt 
ämne vid ett enstaka tillfälle. Det finns inget rätt eller fel i diskussionen – 
utan minnesanteckningarna ska visa på vilka olika åsikter och synpunkter 
som finns.

Exempel från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott på ämnen att 
diskutera: mat, från ofrivillig ensamhet till gemenskap för boende i ordinärt 
boende, tekniska hjälpmedel.

Mer information kommer när nämnden beslutat i frågan.

Ordförande ber pensionärsorganisationerna hjälpa till att sprida 
informationen om att verksamhetsråden är avskaffade. Enhetschefer har 
sedan tidigare fått informationen.
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KPR § 15/2019 Dnr 2018/94

Budget 2020
Sammanfattning
Information om budgetarbetet inför budget 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunal- och oppositionsråd inleder med information om att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har enats om ett budgetförslag till 
kommunstyrelsen. Förslaget innebär ett litet överskott och kommunen kan 
behålla den verksamhet som finns och samtidigt hålla budgeten. Budget 
2020 beslutas av kommunfullmäktige 2019-06-24.

Arbetet med budget 2021 planeras påbörjas redan efter sommaren 2019.

Kommunövergripande 
Controller Ylva Gustafsson informerar om budgetberedningens förslag till 
budget 2020. 

Under 2020 kommer kommunens investeringar kosta nästan dubbelt så 
mycket som under 2019. Bland annat kommer en ny förskola i Hultsfred 
samt en ny skola i Målilla att byggas. De nya skolorna ger en lägre 
driftskostnad än nuvarande skolmoduler. Kostnaderna för investeringar 
kommer minska kommande år. Kommunen lån ökar under 2020 och kan 
även komma att öka kommande år. 

Invånarantalet i november 2019 ligger till grund för kommunens beräkning 
inför 2020. Invånarantalet påverkar hur mycket kommunen får i 
skatteintäkter. Det som uppskattats av kommunen är att befolkningen 
kommer minska med 150 personer fram till 2020. 

Den största kostnaden för kommunen är löner och löneökning till ca 1400 
kommunalt anställd personal. 

Det totala resultatet för år 2020 beräknas enligt budgetförslaget bli 1,1 
miljoner kronor.

Socialnämndens budgetförslag 2020
Charlotta Hägg, socialnämndens controller, informerar om socialnämndens 
förslag till budgetberedningen 2020.

Nämnden fick på grund av ett ökat antal äldre en ökad ram inför 2020 på 
270 tusen kronor. Anpassningar har gjorts i fördelningen av 
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socialnämndens budget. Hemtjänsten har fått en ökad budget till följd av 
anpassningarna. Nämnden har även äskat en miljon kronor för ökade 
kostnader för arbetskläder efter nya hygienföreskrifter. Inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF) finns uppskattade behov på 4 
miljoner kronor i ökade kostnader. 
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KPR § 16/2019

Kommunala frågor
Sammanfattning
Kommunal- och oppositionsråd informerar om aktuella kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Just nu pågår flera stora projekt: 

- ny förskola i Hultsfred 
- ny grundsärskola i Målilla
- underhåll av gata/avlopp
- nytt bibliotek med invigning och ett år
- en ny multisportanläggning i Vena
- nytt konstgräs i Mörlunda
- ny lekpark och utegym i Virserum
- ny musiklekplats i Hultsfred
- med mera

Kommunen har genomfört ortsvandringar på orterna runt om i kommunen. 
Datum har spikats i höst för Målilla och Mörlunda. På ortsvandringarna kan 
föreningar och privatpersoner komma med synpunkter om vad som kan 
ändras på varje ort.  

Kommunen utvecklingsavdelning arbetar med att få in företag till 
kommunen med hjälp av en konsult. Man vill skapa möjlighet för 
etablering av företag rörande logistik och e-handel.

Kompetensförsörjning är en viktig fråga i kommunen då det är svårt att få 
tag på personal inom bland annat skolan.
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KPR § 17/2019 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Sammanfattning
Lägesrapport kring arbetet med om- och tillbyggnad av äldreboenden i 
kommunen. 

Ärendebeskrivning
Byggnation av trygghetslägenheter utanför särskilt boende Ekliden i 
Virserum pågår. Tilldelning av lägenheterna kommer ske under maj månad 
och inflyttning beräknas bli i slutet av året. Entrén och vinterträdgården till 
Ekliden byggs om för året-runt-aktiviteter.

Anbudsunderlagen för utbyggnad av särskilt boende Hemgården i Målilla 
håller på att färdigställas. Detaljbeslut utifrån demenssjukdom ska fattas för 
att boendet ska bli så ändamålsenligt som möjligt. Byggnadsstart planeras 
till årsskiftet 2019/2020. Hemgården ska totalt ha 50 lägenheter och byggs 
om i två etapper. Träffpunkt med restaurang kommer byggas till. 

Pensionärsrådet lyfter frågan om vad hyran på Hemgården kommer vara. 
Verksamhetschef vård och omsorg ber om att få återkomma med den 
uppgiften. 

De boende har möjlighet att utse en representant till styrelsen i Hultsfred 
Trygga Hem på kommande årsstämma. 
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KPR § 18/2019

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet med Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Glasskåpet med enkla hjälpmedel i Silverdalen är färdigställt och 
information har hållits.  

Vid service av rollatorer på särskilt boende Ekliden i Virserum och särskilt 
boende Lindgården i Hultsfred kom få besökare utifrån. I Målilla har två 
rollatorcaféer genomförts – ett under hösten 2018 och ett under våren 2019. 
Där såg man istället en ökning av besökare. 

Arbetsgruppen kommer utvärdera hur informationen har gått ut och hur 
arbetet ska fortsätta framåt. Gruppen är öppna för förslag.

Diskussion förs kring det nya biblioteket och möjlighet till en plats där. 
Inga detaljbeslut är ännu fattade men förfrågan finns med.

Arbetsgruppen undrar om reseersättning ska utgå vid försäljning av enkla 
hjälpmedel runt om i kommunen. Verksamhetschef vård och omsorg tar 
med sig frågeställningen.
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KPR § 19/2019

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg informerar om aktuella 
verksamhetsfrågor.

Ärendebeskrivning
Verksamheten arbetar just nu bland annat med

- Kvalitetssäkra verksamheten genom att få till kontinuitet och 
kontaktmanskap för en ökad trygghet hemma.

- Salutogena verksamheter vilket innebär att var och en ska få 
bestämma hur den egna vardagen ska se ut.

- Teknik –alla larm på alla särskilda boenden i kommunen kommer 
bytas ut. Nattillsyn via tekniska lösningar kommer testas i ordinärt 
boende till hösten. Personalen har även fått egna mobiltelefoner för 
bland annat dokumentation, signering med mera.

- Det är svårt att få tillräckligt med vikarier till sommaren. En del 
medarbetare förskjuter sin semester mot en ersättning vilket hjälper 
till.

- Nämnden har upphävt sitt beslut från föregående år om en ny 
tidmätning inom hemtjänsten och har istället beslutat att mäta 
kontinuitet inom hemtjänsten.

- Det har köpts in vanliga cyklar och el-cyklar till hemtjänsten i 
innerkärnan på alla orter i kommunen. Detta för att kunna se över 
hur många bilar som behövs inom hemtjänsten.
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