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KPR § 26/2018

Genomgång av föregående protokoll
Sammanfattning
Genomgång av kommunala pensionärsrådets protokoll 2018-10-03

Ärendebeskrivning
Det noteras att byggstarten av trygghetslägenheterna vid särskilt boende 
Ekliden i Virserum har försenats till den 10 december 2018.
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KPR § 27/2018

Äldreomsorgens framtida utveckling
Sammanfattning
Ordförande och socialchef informerar om förslag om fokusgrupper.

Socialchef informerar om aktuella frågor inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Det pågår två stora översyner på riksdagsnivå inom socialtjänstens 
verksamheter. Dels av socialtjänstlagen som ska fokusera mer på 
förebyggande arbete. Det finns även ett tilläggsuppdrag att se över om det 
ska finnas en särskild äldrelag. Dels av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). En utbildningsdag för personalen kommer hållas 
den 23 januari 2019 med syfte att följa förändringarna.

Det har kommit en ny utskrivningslag med syftet att antalet dagar inom 
sjukhusvården efter utskrivning ska minska. Kalmar län har låga tal och i 
Hultsfreds kommun har det sett bra ut länge. Hultsfreds kommun har inte 
haft något betalningsansvar under 2018. Trygg hemgång spelar en stor roll i 
detta. En ny överenskommelse mellan kommuner i länet och Landstinget 
inför 2019 har tagits fram.

Den kö som funnits under året till plats på särskilt boende har förbättrats av 
de tio extraplatser som tillkommit på Knektagårdens paviljong. I dagsläget 
finns inget beslut om särskilt boende som är äldre än tre månader.

Det utförs mer inom hemtjänsten än vad det finns ekonomiska medel till. 
Det arbetas just nu med ett omtag gällande planering av arbetet, 
bemanning, hur det blir bäst för den enskilde, samarbete med mera.

Information om förslag om fokusgrupper
Inför nästa mandatperiod kommer arbetet med verksamhetsråd ses över. Ett 
förslag om fokusgrupper där representanter från pensionärsorganisationerna 
träffar tjänstemän och politiker har vuxit fram. En fokusgrupp kan finnas 
för olika syften – i detta fall skulle syftet vara hur äldreomsorgen kan bli 
bättre. Dessa synpunkter kanske inte kommer fram på bästa sätt på 
verksamhetsråd med brukare och anhöriga då alla inte känner sig bekväma 
att framföra sina synpunkter i ett sådant sammanhang. 

Kommunala Pensionärsrådet är positiva till förslaget om fokusgrupper. 
Frågan kommer diskuteras på socialnämnden den 13 februari 2019.
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KPR § 28/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfreds Trygga Hem
Sammanfattning
Ordförande informerar om aktuellt arbete inom Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Det har tillkommit en fråga om ytterligare en entré till särskilt boende 
Ekliden i Virserum och träffpunkten där. Förslaget skiljer sig från det 
ursprungliga förslaget och medför en kostnadsökning. Därför lyfts frågan 
på socialnämnden den 12 december 2018. Första spadtaget för 
trygghetslägenheterna bredvid Ekliden tas den 10 december klockan 12:30.

Frågan om särskilt boende Hemgården i Målilla ska få två våningar eller 
byggas ut på ett plan ses över. Förfrågningsunderlaget ska vara klart till 
mars 2019.
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KPR § 29/2018 Dnr 2016/27

Representanter till referensgrupp Hultsfred 
Trygga Hem
Sammanfattning
Representanter från pensionärsorganisationerna behöver utses till 
rådgivande referensgrupp Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Följande representanter har utsetts från respektive pensionärsorganisation:

Claes-Göran Odengrund, SPF
Viola Norling, SKPF
Noomi Wholin Oscarsson, RPG
Bengt Nilsson, PRO (ordinarie) och Arne Gustafsson, PRO (ersättare)
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KPR § 30/2018

Folkhälsoplanen
Sammanfattning
Ordförande och socialchef informerar om arbetet med kommunens 
folkhälsoplan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har satt kommunens mål och nyckeltal som ska mätas 
utifrån folkhälsoplanen. Nämnder och styrelser har fått uppdraget att ta 
fram aktiviteter. Fokuset ligger på barn och ungas psykiska hälsa och 
suicidprevention. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har 
genom en gemensam skrivelse beslutat att prioritera psykisk hälsa, våld i 
nära relationer samt alkohol och droger.

Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritid ska påbörja utbildning av ”första hjälpare” vid psykisk ohälsa.

Folkhälsoplanen lyfter även fram områdena fysisk aktivitet, matvanor och 
hälsa samt tobak och alkohol, narkotika, doping och spel.
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KPR § 31/2018

Besök från Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK)
Sammanfattning
Avdelningschef Jens Karlsson, ÖSK, svarar på frågor från pensionärsrådet. 

Ärendebeskrivning
Information lämnas om statistik för utfärdade/betalda P-anmärkningar 
under 2017. Sedan två år tillbaka har bevakningen utökats från fem till tio 
timmar i veckan men det sker ändå en mindre ökning. Den som parkerar på 
handikapparkeringar utan tillstånd bötfälls. 

ÖSK har rätt att flytta på fordon som ägaren övergett. Securitas gör en 
besiktning av bilen åt kommunen. Om värdet är under 10 000 kronor kan 
fordonet flyttas direkt. I annat fall måste det kungöras en period först. ÖSK 
får lägga mycket administrativ tid på dessa ärenden.

Fråga om det finns bussparkeringar för turistbussar i kommunen kommer 
upp. Det är kultur- och fritidskontoret samt turism som äger frågan och 
frågan har tidigare vidareförmedlats till dem av avdelningschef ÖSK. I 
dagsläget har inte ÖSK något uppdrag gällande detta. Rosie Folkesson, S, 
tar med sig att stämma av med kultur- och fritid var frågan ligger.

Parkeringen vid Lindblomskolan i Hultsfred har ändrats. I planeringen 
finns även parkeringen vid kyrkan i Hultsfred samt den allmänna delen av 
parkeringen vid hyreshuset Lammet i Hultsfred. Frågan om parkering för 
husbilar kommer upp. ÖSK har ett uppdrag om en servicestation där även 
husbilsparkeringar ingår. I dagsläget pågår en projektering av uppdraget. 
ÖSK kommer återkoppla var det går att utöka kommunala parkeringar för 
rörelsehindrade. Behoven av parkeringstillstånd har ökat – det finns 
tillstånd för olika lång tid. 

Det finns inget planerat gångstråk förbi Knuttestugan i Virserum. Det finns 
ett uppdrag om ett gångstråk inom Hultsfreds tätort och även en del 
åtgärder i andra orter i kommunen. Synpunkter har inhämtats från boende i 
Virserum och Silverdalen/Lönneberga under året vilket kommer utmynna i 
ett förslag till politiken.

År 2016 genomfördes en riktad drive i Hultsfreds och Högsbys kommuner 
gällande trottoarskötseln i kommunerna. Fastighetsägaren som har ansvaret 
får först en påminnelse. Om inget sker får ÖSK klippa allt som hänger ut på 
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trottoaren. Ärendet kan även gå vidare till miljö- och 
byggnadsförvaltningen.

Det finns ett uppdrag från Trafiknämnden om översyn av hastigheter i 
kommunen ort för ort - ”rätt hastighet i staden”. Översynen kommer 
sannolikt pågå under ett par år. I dagsläget har remiss skickats till berörda 
instanser.

Ordförande informerar om svar från kultur- och fritidskontoret om hälsans 
stig samt från ÖSK om temperatur på särskilt boende.
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KPR § 32/2018

Kommunala frågor
Sammanfattning
Oppositionsråd Rosie Folkesson, S, informerar om kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Konsumentrådgivningen hade 58 ärenden under 2017 vilket var färre än 
under 2016. Ärendena var dock mer komplicerade och handlade ofta om 
mobilabonnemang, bilköp med mera.

Kommunstyrelsen har betat av många motioner under de senaste 
sammanträdena.
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KPR § 33/2018 Dnr Dnr

Information inför ny mandatperiod
Sammanfattning
Kort information inför ny mandatperiod.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige kommer att besluta om ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet inför den nya mandatperioden. Pensionärsorganisationerna 
utser en vice ordförande. Under denna mandatperiod har PRO haft posten 
vilket inför nästa mandatperiod innebär att SPF ska utse en vice ordförande.

Claes-Göran Odengrund, SPF utses till vice ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet mandatperioden 2019-2022.

Pensionärsorganisationerna ska även liksom föregående år utse 
representanter till pensionärsrådet i början av 2019.

Datum för Kommunala Pensionärsrådet under 2019 är:
13 februari
22 maj
2 oktober
11 december

Första datumet för arbetsutskottet är den 9 januari klockan 08:30.

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-12-06

1(1)

Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KPR § 34/2018

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Lägesrapport från Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Det har tillkommit ett glasskåp för presentation av enkla hjälpmedel på 
Knektagården i Hultsfred. 

Service av rollatorer har gjorts fyra gånger under 2018 på olika orter i 
kommunen. Ytterligare fyra tillfällen är uppbokade under våren.

Planeringen är att det ska finnas ett glasskåp i det nya biblioteket i 
Hultsfred.
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KPR § 35/2018

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Information om verksamhetsfrågor.

Ärendebeskrivning
Claes-Göran Odengrund, SPF, frågar vad som gäller när besökare vill fika 
på särskilt boende. Ska besökaren betala för sin fika? Socialchef tror det är 
olika hantering av frågan utifrån situation. Frågan tas med till 
verksamhetschef vård och omsorg.

Jonny Bengtsson, S, lyfter att det kan vara bra att se över Kommunala 
Pensionärsrådets reglemente under den nya mandatperioden. Reglementet 
tas med vid det första arbetsutskottet den 9 januari 2019.

Rosie Folkesson, S, tackar pensionärsrådet för denna mandatperiod.

Ordförande tackar också pensionärsrådet för gången mandatperiod och 
önskar pensionärsrådet en god jul och ett gott nytt år.
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KPR § 36/2018

Meddelanden
Sammanfattning

Protokoll från:
Verksamhetsråd Klockargården/Vena hemtjänst 2018-04-04
Verksamhetsråd på Knektagården 2018-10-03
Verksamhetsråd på Lindgården 2018-10-04
Verksamhetsråd på Hemgården 2018-10-16
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