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Kommunala Pensionärsrådet
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KPR § 17/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt 
boende
Sammanfattning
Lägesrapport om föreningen Hultsfred Trygga Hems ny- och 
ombyggnation av trygghetsboende och särskilda boenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
De särskilda boendena Ekliden i Virserum, Hemgården i Målilla och 
Lindgården i Hultsfred ägs nu av föreningen Hultsfred Trygga Hem. 
Boende i trygghetslägenheterna nära dessa boenden har fått erbjudande om 
medlemskap i föreningen. Erbjudandet kommer nu även gå ut till de 
särskilda boendena. Alla boende har möjlighet att bli medlem i föreningen 
för en engångssumma på 100 kronor som återbetalas om man avslutar sitt 
medlemskap.

Föreningen ser över en logga till Hultsfred Trygga Hem. Namnbyte har inte 
varit aktuellt efter att styrelsen gått igenom de namnförslag som kommit in.

Nybyggnationen av sju stycken trygghetslägenheter utanför särskilt boende 
Ekliden i Virserum kommer påbörjas i november 2018. Näst på tur är 
ombyggnationen av särskilt boende Hemgården i Målilla. 
Förfrågningsunderlag beräknas skickas ut under våren 2019. 

Det behöver till våren finnas bland annat en referensgrupp för 
pensionärsorganisationerna. Respektive organisation får i uppdrag att välja 
en representant som kan ingå i referensgruppen. Anmälan om vem som ska 
vara representant görs till sekreterare pensionärsrådet innan årsskiftet.
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KPR § 18/2018

Kommunala frågor
Sammanfattning
Kommunalråd och oppositionsråd lämnar information om aktuella 
kommunala frågor.

Ärendebeskrivning

Poliser i kommunen
Antalet poliser i Hultsfreds kommun, kommunpoliser och ingripande 
poliser, kommer utökas. Det pågår just nu en trygghetsundersökning i 
kommunen som skickats ut från Polismyndigheten.

Centrala Hultsfred tätort
Fortsatt projektering pågår inför det nya biblioteket i Hultsfred. 
Invigningen beräknas till januari/februari 2020. Det kommer finnas en 
utställning där besökare kan se ritningarna i detalj. Valhall i Hultsfred kan 
även behöva renoveras för fortsatt bruk.

Musikpromenaden Hultsfred – The Walk har invigts. Promenaden sträcker 
sig från Köpingsparken till Folkets park. För att gå promenaden behöver 
man ladda ner en app. Diskussion förs kring tillgänglighet till promenaden. 
Konceptet ”Hälsans stig” kommer ses över i samband med 
musikpromenaden. Kommunal- och oppositionsråd återkommer i frågan på 
nästkommande pensionärsråd. 

En renovering av hembygdsparken i Hultsfred kommer att genomföras av 
hembygdsföreningen.

Folkhälsoplan
Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om en ny folkhälsoplan. Barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden lämnade innan beslutet in 
synpunkter i ett gemensamt yttrande. Den psykiska hälsan är ett prioriterat 
område i planen med tillhörande handlingsplan och aktiviteter. Mål är satta 
som varje nämnd och förvaltning ska ta fram aktiviteter utifrån. Dessa 
kommer följas upp varje år vid bokslutet. Folkhälsosamordnarens tjänst 
utökas till 75 procent efter årsskiftet då uppdraget ses över, bland annat om 
vilka kontaktytor som ska finnas till organisationer. 
Pensionärsorganisationer är välkomna att lämna önskemål till kommunala 
pensionärsrådets ordförande.
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KPR § 19/2018

Genomgång av föregående protokoll
Sammanfattning
Genomgång av protokoll från kommunala pensionärsrådet 2018-05-24.

Ärendebeskrivning
Ordförande går igenom pensionärsrådets föregående protokoll från 2018-
05-24.

Ordförande informerar om uppgifter om antalet parkeringstillstånd som 
utfärdats från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Frågan om statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen lyfts. 
Förvaltningen har ansökt och använt det statsbidraget.
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KPR § 20/2018

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg svarar på frågor om verksamheten vård 
och omsorg.

Ärendebeskrivning
Diskussion förs kring platser i särskilt boende, fallolyckor, hjälpmedel och 
dekaler på kommunens bilar.
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KPR § 21/2018

Projekt Digidel och bredband på landsbygden
Sammanfattning
Bredbandssamordnare informerar pensionärsrådet om utbyggnad av 
bredband på landsbygden och projekt Digidel.

Ärendebeskrivning
Bredbandsutbyggnad landsbygd Hultsfreds kommun
Frågan om utbyggnad av bredband på landsbygden står just nu still. Det 
pågår diskussioner om hur man ska gå vidare. De initiativ och projekt i 
olika former som har tagits under åren har fallit på grund av olika 
anledningar, exempelvis för få anslutna. 

Avtal som enskilda skrivit med Telia gäller endast för den enskilde. Telia 
kommer skicka en förfrågan till den enskilde om denne fortsatt är 
intresserad med fjorton dagars ångerrätt.

De digitala trygghetslarmen har dubbel kommunikation vilket innebär att 
larmet körs via två olika leverantörer för att öka säkerheten. För ytterligare 
utbyggnad av digitala tjänster inom äldreomsorgen behöver det mobila 
nätverket bytas ut.

Projekt Digidel – digital delaktighet för äldre
Projektet Digidel drog i gång för ett halvår sedan och syftar till att öka den 
digitala delaktigheten bland äldre. En satsning kommer göras på 
informationskampanj i kombination med utbildning av äldre.
Projektet kommer innebära ett av två olika spår:

 Ett större event på tre-fyra dagar med Telia där deltagare tar med 
sin dator/surfplatta, telefon osv. De får lära sig swish/bank-id, 
kommunala tjänster med mera. 

 Projekt Digidel ska finnas på de kommunala biblioteketen i 
kommunen under en längre period.

Pensionärsrådet framför att de föredrar det andra alternativet och att 
projektet bör finnas på biblioteket i flera år. Bredbandssamordnare tar med 
sig det. Bredbandssamordnare återkommer också till pensionärsrådet om en 
eventuell arbetsgrupp med representanter från pensionärsorganisationerna.
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KPR § 22/2018

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Representanter från Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel lämnar en lägesrapport 
om arbetet.

Ärendebeskrivning
Helt klara skåp finns i Mörlunda, Målilla och Virserum. 
Kontaktinformation till kontaktpersoner finns nu vid skåpen. Broschyrer 
finns även på plats.

Arbetsgruppen ser över möjligheten till skåp på väntjänstcaféerna ibland 
annat Silverdalen och övriga orter. Ytterligare en representant i 
arbetsgruppen från Silverdalen eller Lönneberga vore av intresse. 
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KPR § 23/2018

Information om kommunens 
återvinningsstationer
Sammanfattning
Information från renhållningsingenjör, Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK), om kommunens återvinningsstationer.

Ärendebeskrivning
ÖSK anvisar plats där återvinningsstationerna kan placeras i kommunen. 
Det är sedan förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som driver 
återvinningsstationen och ska städa när det blir skräpigt på området. Det ser 
olika ut på återvinningsstationerna i kommunen – en del är bra skötta 
medan andra ser skräpiga ut. 

Det finns vissa problemområden i kommunen, vilka har anmälts till FTI ett 
flertal gånger. Placeringen har blivit allt mer viktig. Det är inte tillåtet att 
övervaka återvinningsstationer i dagsläget. Det finns ett telefonnummer till 
FTI uppmärkt på återvinningsstationerna vilket de önskar att privatpersoner 
ringer. Informationen behöver vara tydlig. Renhållningsingenjör kommer 
att lyfta frågan med FTI samt att en dialog behöver ske kring belysning.

Nya riktlinjer om fastighetsnära insamling är på gång från 
Naturvårdsverket. FTI inväntar just nu de nya riktlinjerna.
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KPR § 24/2018

Övriga frågor
Sammanfattning
Deltagare på kommunala pensionärsrådet får möjlighet att ta upp övriga 
frågor på sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationernas politikerutfrågning inför valet 2018
SPF och PRO anordnade innan valet en politikerutfrågning där åtta 
politiker deltog. Pensionärsrådet lyfter att deltagare från 
pensionärsorganisationerna inte fick möjlighet att ställa sina frågor till 
politikerna under mötet – vilket var syftet med mötet. Mötet upplevdes som 
avklippt. Pensionärsrådets ordförande lyfter att det finns möjlighet att göra 
om utfrågningen även nu efter valet.

Hyreskontrakt motorklubb
Sivert Bergström, SPF, lyfter att en motorklubb inte fått svar från 
kommunen efter förfrågan om ett hyresavtal till den klubbstuga de nyttjar. 
Frågan tas med till nästa pensionärsråd.

Ställplatser för husbil
Arne Gustafsson, PRO, lyfter frågan om varför alla ställplatser för husbilar 
i kommunen inte är marknadsförda. Frågan tas med till nästa pensionärsråd.

Badplatser och hundar
Det saknas information på alla badplatser i kommunen vad som gäller för 
hundar.

Tåg- och bussbiljetter
Fråga om var man kan köpa tåg- och bussbiljetter förutom via internet och 
bank-ID. Frågan tas med till nästa pensionärsråd.

Frågor till Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Frågor kring skötsel av trottoarer i kommunen lyfts på pensionärsrådet. Det 
finns även en fråga om ett gångstråk är på gång förbi knuttestugan i 
Virserum.
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KPR § 25/2018

Meddelanden
Protokoll från:
Verksamhetsråd Mörlunda hemtjänst 2018-04-23
Verksamhetsråd Målilla hemtjänst 2018-04-19
Verksamhetsråd Ekliden och Virserum/Järnforsens hemtjänst 2018-04-05
Verksamhetsråd Knektagården 2018-03-21
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