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KPR § 8/2018

Information från biståndshandläggare om 
ekonomisk information till enskild
Sammanfattning
Information från biståndshandläggare om ekonomisk information till 
enskild vid första insatsen inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
När det blir aktuellt för en person att ansöka om hemtjänst lämnar 
biståndshandläggaren muntlig information vid hembesöket eller på 
korttidsboendet. Informationen innefattar vilken omsorgsavgiften är per 
timme samt vilken maxtaxan är. Den enskilde får även skriftlig information 
om taxor och avgifter inom vård och omsorg samt en blankett om 
inkomstförfrågan. Blanketten skickas till kommunens avgiftshandläggare. 
Avgiftshandläggaren räknar därefter ut den enskildes avgift och fattar ett 
beslut. Det finns ett så kallat förbehållsbelopp som varje enskild ska ha 
kvar efter att ha betalat sin avgift.

Om den enskilde har fler frågor så hänvisar biståndshandläggaren till 
avgiftshandläggaren.

Biståndshandläggare tar med sig frågan om att det är viktigt med 
information om alla tillkommande avgifter, såsom testning av larm. 

Förvaltningen tar med frågan om det finns någon information som går att 
komplettera till nuvarande skriftlig information om avgifter utifrån vanliga 
frågor.

Övrig information från biståndsgruppen är att det finns en rutin kring 
bedömning av vem som har störst behov av ett särskilt boende när en ledig 
plats finns.

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-24

1(1)

Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KPR § 9/2018

Genomgång av föregående protokoll
Sammanfattning
Genomgång av föregående protokoll från kommunala pensionärsrådet den 
14 februari 2018.

Ärendebeskrivning
Inga frågor kommer upp gällande föregående protokoll.
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KPR § 10/2018

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Lägesrapport från Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Glasskåp med enkla hjälpmedel som ska finnas i olika lokaler runt om i 
kommunen är nu klara. Det har tagit tid och engagemang att bygga upp 
glasskåpen och att göra informationen intressant. Bilder på glasskåpen går 
runt på sammanträdet. Det går bra att ringa medlemmar i arbetsgruppen vid 
frågor om de olika hjälpmedlen.

Försäljningen av enkla hjälpmedel har ökat från ett par beställningar i 
månaden till en eller två beställningar per dag. Den vanligaste produkten är 
rollatorkorg. 

Det är viktigt att arbetsgruppen planerar hur de går vidare med nästa 
projekt. Nästkommande vecka har arbetsgruppen möte tillsammans med 
kommunens hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR). Den 11 juni har 
arbetsgruppen ett möte för planering framåt.
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KPR § 11/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt 
boende
Sammanfattning
Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Detaljplanering och olika upphandlingar har nu påbörjats gällande särskilt 
boende Ekliden i Virserum. Det har bildats en arbetsgrupp som kommer 
med önskemål då man önskar göra det så bra som möjligt från början. En 
konsult har även varit med i arbetet i syfte att få det så tillgängligt som 
möjligt för personer med exempelvis demens.

Styrgruppen har även besökt Hemgården där det bland annat finns 
ytterligare behov av parkeringsplatser. 

Det kommer att bildas referensgrupper innefattande 
pensionärsorganisationer och fackliga organisationer. 

Lägesrapport kring arbetet lämnas en gång i månaden på 
kommunfullmäktige samt på socialnämnden.

Den kooperativa hyresrättsföreningen har fått arbetsnamnet ”Hultsfreds 
trygga hem”. Det har kommit in några förslag på namn.
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KPR § 12/2018

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Information från socialförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har lyft frågan om det är 
ändrade regler gällande parkeringstillstånd för funktionshindrade. 

Det finns information om hur man ansöker om parkeringstillstånd på Östra 
Smålands Kommunalteknikförbunds (ÖSK:s) hemsida. Varje kommun 
handlägger ansökningar om parkeringstillstånd och grundar sin bedömning 
på det läkarintyg som bifogas ansökan. 

Det finns en blankett för ansökan där man även bifogar ett foto. För att få 
ett parkeringstillstånd ska man ha ett varaktigt funktionshinder med 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Bedömningen ska 
grundas utifrån helheten av funktionshindret. Parkeringstillståndet är 
bundet till personen och inte till en specifik bil. Parkeringstillståndet gäller 
sedan i högst fem år.

Diskussion förs kring kostnad och tidsgräns på handikapparkeringar vilket 
kan skilja sig i olika kommuner.

På parkeringen vid Västerviks sjukhus är handikapparkeringen gratis.
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KPR § 13/2018 Dnr 2017/129

Budget 2019
Sammanfattning
Information om underlag till budget 2019.

Ärendebeskrivning

Kommunen som helhet
Beslut om kommunens budget 2019 fattas av kommunfullmäktige i juni. 
Ett nytt beslut kommer sedan fattas i december då det är valår. Underlaget 
är baserat på invånarantalet minus 100 personer.

Summan för investeringsprojekt är 644 025 000 kronor. Det är höga nivåer 
på investeringar kommande år jämfört med föregående år. Budget för ny- 
och ombyggnation av särskilt boende finns inte med i den kommunala 
investeringsbudgeten frånsett inventarier. Detta eftersom de pengarna 
istället finns i föreningen. 

I driftbudgeten ingår tjänsten folkhälsosamordnare som kommer att utökas 
från 25 % till 75 % för att möjliggöra mer utveckling. Virserums konsthall, 
Kalvkätte och musikskolan kommer även få mer i driftsbudgetsbidrag.

Socialnämndens budget

Socialnämndens ram för 2019 är 340 miljoner kronor netto. Viktiga 
händelser inför 2019 är 

- rekrytering och bemanning med heltidsarbete som norm
- om- och nybyggnad av äldreboenden i samarbete med Riksbyggen
- folkhälsoarbete – psykisk hälsa – förebyggande arbete barn och 

unga
- påbörja planering för bemanning och inventarier till nya säbo
- plan för att hantera fri 500 efter år 2020
- flytt av gruppbostad Berguven

Socialnämnden har gjort anpassningar i budgeten och har bland annat 
budgeterat för den gemensamma socialjouren. 

Socialnämnden har äskat för nattjänster på Lindgården och Hemgården på 
totalt 2,2 miljoner kronor, vilka tidigare finansierats av 
äldrebemanningspengar. Socialnämnden har också uppskattat behov om 3,7 
miljoner kronor.
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Investeringsbudget är 700 tkr för inventarier vård och omsorg samt 150 tkr 
för IT-stöd inom vård och omsorg.
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KPR § 14/2018

Kommunala frågor
Sammanfattning
Information om kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Det finns förslag om en ny kultur- och fritidschef i kommunen. Var 
musikskolan kan ligga samt om det går att utveckla den till en kulturskola i 
samverkan med andra kommuner är frågor som ska arbetas med. 

Hultsfreds nya bibliotek planeras vara klart till år 2020. Pensionärsrådet får 
ta del av en preliminär ritning.

Frågan om konceptet Hälsans stig lyfts på sammanträdet, om konceptet kan 
kombineras med den planerade musikstigen i kommunen. Oppositionsråd 
tar med sig frågan.
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KPR § 15/2018

Övriga frågor
Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lyfta övriga frågor på sammanträdet.

Ärendebeskrivning
En fråga som lyfts är nedskräpning vid återvinningsstationer i kommunen. 
Frågan är återkommande på Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK). Återvinningsstationen är det aktuella företagets ansvar. 

Det ser olika ut på olika orter i kommunen. En del stationer är väldigt 
skräpiga med avfall som inte ska ställas på en återvinningsstation medan 
andra är helt i ordning. Det finns olika förslag på lösningar på problemet, 
ett förslag är övervakningskamera. Det är viktigt med information om hur 
återvinning fungerar.
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KPR § 16/2018

Meddelanden
Sammanfattning
Mötesanteckningar verksamhetsråd på Lindgården 2018-03-01
Mötesanteckningar verksamhetsråd på Knektagården 2017-10-18
Mötesanteckningar verksamhetsråd på Klockargården 2017-11-06
Valnämnden § 5/2018 gällande ambulerande röstmottagare
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