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Deltagare Per-Inge Pettersson, C, ordf
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Georg Karlsson, PRO Hu-Ve §§ 1-2
Lena Hasting, PRO Hu-Ve
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Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg §§ 1-3
Lars Rosander, kommunalråd §§ 4-5
Josephine Larsson, sekreterare

Utses att justera Arne Gustafsson      
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Ordförande …………………………………………….
Per-Inge Pettersson
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Arne Gustafsson                                            
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KPR § 1/2018

Besök från Stegen
Sammanfattning
Föreståndare Nermina Mizimovic informerar om Stegens verksamhet.

Ärendebeskrivning
Verksamheten Stegen tillhör Arbete- och integrationsenheten inom Individ- 
och familjeomsorgen (IFO). Inom verksamheten arbetar en föreståndare, tre 
arbetsledare och en vaktmästare. Verksamheten består av arbetsträning för 
Stegens deltagare. Antalet deltagare varierar, men uppåt 20-25 stycken är 
optimalt för verksamhetens ruljangs. Arbetsträning pågår allt från några 
veckor upp till ett år. Målet är självförsörjning.

Stegen har en second hand-affär med café, snickeri- och sorteringsrum, sy-
rum och ”Fritidsbanken” – som ett bibliotek fast med sport- och 
fritidsprylar för alla. Stegen utför även vissa utearbeten och transport, 
såsom diverse trädgårdsarbeten (gräsklippning, snöskottning) för 
pensionärer bosatta i Hultsfreds kommun. Vissa uppdrag har Stegen behövt 
säga ifrån eftersom det inte alltid finns deltagare nog.

Taxorna för olika tjänster hos Stegen följer de antagna taxorna i 
kommunfullmäktige enligt nedan:

Utförda tjänster per timme = 175 kronor
Resekostnad per mil = 34 kronor
Hemkörning av möbler Hultsfred = 93 kronor
Hemkörning av möbler Målilla = 217 kronor
Hemkörning av möbler Mörlunda = 283 kronor
Hemkörning av möbler Virserum/Järnforsen = 350 kronor
Hemkörning av möbler Vena/Silverdalen = 217 kronor
Hämtning av varor = 90 kronor

Vid utförd tjänst noterar Stegen tiden det tagit multiplicerat med antalet 
män/kvinnor som utfört tjänsten. Om det till exempel tagit tre man tio 
minuter att utföra en tjänst, blir taxan beräknad på 30 minuter vilket 
motsvarar 85 kronor. Kostnad för resa tillkommer med 34 kronor per mil.

Verksamheten har gjort ett omtag för en mer strukturerad beräkning av 
kostnaden enligt beslutade taxor. Hanteringen är därmed mer ”rätt” nu än 
tidigare. Detta har lett till att många kunder upplevt att det blivit mycket 
dyrare än tidigare. Verksamheten förutsåg tyvärr inte att skillnaden i pris 
skulle bli så stor mot innan. 
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Stegen har som utvecklingsidé att skapa en samverkan med 
pensionärsorganisationer. Tankar och idéer från pensionärsrådet är 
välkomna.
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KPR § 2/2018

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Verksamhetschef Marie Pihl informerar om verksamheten.

Ärendebeskrivning
Det är fortsatt en stor kö till plats på särskilda boenden i kommunen. 
Verksamheten försöker finna individuella lösningar. Det tillfälliga särskilda 
boendet bredvid Knektagården är inflyttningsklart som tidigast omkring 
den 1 juni 2018. Det är i skrivande stund ingen kö till trygghetsboendena 
utanför Lundagården och Klockargården. Verksamheten håller alltid en 
kontakt med Hultsfreds Bostäder.

Alla trygghetslarm kommer att bytas ut inom den närmsta månaden. 
Verksamheten arbetar även med flera utvecklingsfrågor och försöker arbeta 
utifrån varje individs behov.

Pensionärsrådets arbetsutskott ville ha information om vilken ekonomisk 
information den enskilde får vid flytt till särskilt boende. Enhetschefen 
lämnar information om hyra, abonnemang och omvårdnad i samband mer 
erbjudande om ledig plats. Kommunens avgiftshandläggare kan informera 
om kostnader och möjligheten att ansöka om bostadstillägg. Det är svårt att 
lämna en generell information, då den alltid blir individuell. Blanketten 
inkomstförfrågan finns på kommunens hemsida.

Hur biståndshandläggarnas ekonomiska information ser ut tas med till nästa 
pensionärsråd.
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KPR § 3/2018

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Elsy Larsson informerar om arbetet i Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Glasskåpen är snart klara. Varje skåp ska ha ett eget tema, som sedan 
växlas mellan skåpen. Det är även klart med marknadsföring med affischer.

Hjälpmedel som säljs är bland annat käppar, strump-pådragare, hjälpmedel 
för att knäppa knappar med mera. Arbetsgruppen tar hem hjälpmedel efter 
efterfrågan.
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KPR § 4/2018

Lägesrapport äldreboendeutredningen
Sammanfattning
Kommunalråd Lars Rosander lämnar lägesrapport.

Ärendebeskrivning
Beslutet om att bilda en ekonomisk förening tillsammans med Riksbyggen 
är överklagat. Arbetet är därför försenat, men allt som har gått att förbereda 
utan att gå vidare i arbetet är klart.

Ett namnförslag på den ekonomiska föreningen ska beslutas om ca en 
månad. Pensionärsorganisationerna är välkomna att lämna förslag på namn 
till kommunen. Namnet kommer börja med KHF (Kooperativ 
hyresrättsförening).
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KPR § 5/2018

Kommunala frågor
Sammanfattning
Kommunalråd Lars Rosander informerar om kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Arbetsförmedlingens lokaler är klara till sommaren. Det nya biblioteket 
kommer invigas i november 2019. Den 1 augusti är det nya 
trygghetsboendet inflyttningsklart. 

Sanering av Varta-området är på gång med början den 23 mars.

Kommunen har påbörjat arbetet med budget 2019. Befolkningsnivån är en 
stor faktor. Hultsfreds kommun hade landets största befolkningsökning år 
2016, vilket har minskat under 2017 och kommer sannolikt fortsätta att 
minska. Mer information kommer att redovisas på nästkommande 
pensionärsråd.
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KPR § 6/2018

Övriga frågor
Sammanfattning
Övriga frågor lyfts.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson och Elsy Larsson, SPF, lämnar rapport från 
länsövergripande KPR.

Arne Gustafsson, PRO, lyfter önskemål att ha en genomgång av föregående 
protokoll som en stående punkt på KPR. 

9



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-14

1(1)

Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KPR § 7/2018

Meddelanden
Sammanfattning
Verksamhetsråd Hemgården 2017-10-18
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