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Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13 februari 2019 kl. 08:30-12:05
 

Deltagare Per-Inge Pettersson, C                        
Jonny Bengtsson, S                            
Lena Hasting, PRO                             
Bengt Nilsson, PRO                           
Claes-Evert Björk, PRO                     
Gunnel Nyberg, PRO                         
Arne Gustafsson, PRO                       
Elsy Larsson, SPF  
Sivert Bergström, SPF  
Clas-Göran Odengrund, SPF 
Elsie Jönsson, RPG  
Noomi Wolin Oscarsson, RPG 
Mona-Lisa Sundqvist, SKPF    
Britt-Marie Jonsson, SKPF  
Viola Norling, SKPF                
Britt Nilsson, SKPF

Övriga deltagande Tommy Svensson Pöder, kultur- och fritidschef § 1
Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare § 1
Katarina Dunhage Jakobsson, verksamhetschef vård och omsorg
Josephine Larsson, sekreterare

Utses att justera Gunnel Nyberg      
                                           

Underskrifter Paragrafer 1-11

Sekreterare …………………………………………….
Josephine Larsson

Ordförande …………………………………………….
Per-Inge Pettersson

Justerande …………………………………………….
Gunnel Nyberg                                            
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KPR § 1/2019

Besök av Tommy Svensson Pöder, kultur- och 
fritidschef, och Lena Borgstrand, 
folkhälsosamordnare
Sammanfattning
Besök av kultur- och fritidschef och folkhälsosamordnare.

Ärendebeskrivning

Lägesrapport från kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen är en bred förvaltning som ansvarar för 
bland annat bibliotek, fritidsanläggningar och kultur i kommunen. 

Under 2019 kommer uppdraget folkhälsosamordnare utökas från 25 % av 
heltid till 100 % fördelat på två anställda. Förvaltningen ser även över 
möjligheten till mer bad, rehabilitering och utbildning på sim- och 
sportanläggningen Hagadal i Hultsfred. Behov finns av ytterligare en 
bassäng baserat på antalet besökare, men det finns inget beslut i dagsläget 
om att utöka antalet bassänger. Biblioteket i Hultsfred kommer även att 
byggas om vilket kommer vara positivt för hela samhället. Biblioteket 
kommer innehålla flera olika verksamheter för alla åldrar. Det är också 
mycket verksamhet via fritidslag vilket är en viktig fråga för hälsan i 
kommunen.

När biblioteket i Hultsfred flyttar från lokalerna i Valhall år 2020 behöver 
byggnaden och lokalerna i Valhall att renoveras och uppdateras. Det är 
viktiga lokaler som används flitigt och det är viktigt med synpunkter på vad 
lokalerna ska användas till i framtiden. Pensionärsorganisationerna är 
välkomna att lämna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningen har sedan 2016 fått statsbidrag som ska gå till olika 
integrationsprojekt. Detta statsbidrag dras in från och med 2019. I 
Hultsfreds kommun har 16-17 föreningar med stor bredd varit involverade i 
olika projekt.

Kommunala Pensionärsrådet har tidigare lyft frågan om var ärendet kring 
”Hälsans stig” ligger. Kultur- och fritidschef informerar om att det fattats 
ett politiskt beslut bakåt i tiden att inte satsa på ”Hälsans stig” just då. Idag 
är förutsättningarna annorlunda med befintliga promenader som går att 
utveckla vidare. Det finns i dagsläget inga budgeterade medel för detta 
avsatt men frågan om att ansöka om bidrag för detta kan lyftas på nytt för 
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politiskt beslut. Kostnaderna innefattar investeringskostnad för skyltar, 
information och genomförande samt underhållskostnader.

Information om folkhälsoarbetet i kommunen
Folkhälsoarbetet behöver ske brett från de små barnen till den äldre 
befolkningen. Det finns flera stora frågor just nu vilket innebär en utmaning 
var för sig. Det har varit en konferens i länet om ANDT-frågorna (Alkohol, 
narkotika, doping och tobak). Det är ett fortsatt högt ohälsotal i kommunen 
och kommunen ska nu gå igenom rapporter och enkäter från projektet. Det 
finns också en psykisk ohälsa bland unga i kommunen men även bland 
äldre. Ett uppdrag från politiken efterfrågas för att kunna prioritera vad som 
ska satsas på – då allt inte går att fördjupa sig i på samma gång.

Folkhälsosamordnare informerar även om att ”Sunda seniorer” har startat 
2019. Gruppen får prova på olika aktiviteter samt delta i föreläsningar om 
hälsa. 
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KPR § 2/2019

Genomgång av föregående protokoll
Sammanfattning
Genomgång av föregående protokoll.

Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om frågeställningar i föregående protokoll. 
Punkterna återkommer på dagens sammanträde.
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KPR § 3/2019 Dnr 2019/28

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Sammanfattning
Genomgång av kommunala pensionärsrådets (KPR) reglemente från 2000 
inför förslag till socialnämnden om eventuell revidering för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Pensionärsrådet har inför dagens sammanträde fått läsa igenom rådets 
nuvarande reglemente från 2000-06-21 (SN § 72).

Olika punkter lyfts fram och diskuteras under sammanträdet, såsom 
arbetsuppgifter, rådets sammansättning, anmälan av nya representanter 
varje år och vice ordförande varje mandatperiod, organisation och 
arbetsformer.

Punkten ”Utbildning” diskuteras utifrån att representanterna för 
pensionärsrådet ska erbjudas utbildning likvärdig den för 
nämndsledamöter. Ordförande tar med frågan till Region Kalmar om 
länsgemensamma utbildningar för pensionärsråd.

Ordförande ställer frågan om pensionärsrådet önskar mer tid innan frågan 
går vidare till socialnämnden.
Pensionärsrådet önskar ingen ytterligare betänketid utan anser att 
reglementet i stort är dagsaktuellt. Inga förslag till revidering förs fram. 
Frågan om eventuell revidering går därmed vidare till socialnämnden.

Underlag
Reglemente för det kommunala pensionärsrådet 2000-06-21 (SN § 72)

Skickas till
Socialnämnden
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KPR § 4/2019 Dnr 2019/15

Förändring av verksamhetsråd
Sammanfattning
Information till pensionärsrådet om pågående översyn av förändring av 
nuvarande verksamhetsråd.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett uppdrag till förvaltningens 
kvalitetsansvariga att ta fram ett förslag på hur nämnden på ett bättre sätt än 
via verksamhetsråd kan fånga upp synpunkter inom vård och omsorg. 
Verksamhetsråd har funnits i många år. Allt efter att kvalitéten har 
förbättrats är det nu dags att göra en revidering av arbetssättet. 
Informationsmöten kan fortsatt finnas kvar efter behov och även initieras 
av anhöriga. 

Det finns inget klart förslag i dagsläget och verksamhetsråd som bokats 
under 2019 är inställda. Frågan ska diskuteras på socialnämndens mål- och 
resultatdagar 20-21 mars. Beslut i frågan planers till innan sommaren.
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KPR § 5/2019 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Sammanfattning
Lägesrapport kring om- och nybyggnation Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Det pågår nybyggnation av sju trygghetslägenheter utanför särskilt boende 
Ekliden i Virserum. Förslag om ny entré är under prövning.

Ombyggnationen av särskilt boende Hemgården i Målilla planeras starta i 
slutet av året. Det utökade antalet platser där kan sedan användas för 
omflyttning av boende under fortsatt byggnation på kommunens särskilda 
boenden.

Arbetet kräver mycket planering av bland annat logistiken för de boende. 
Det är viktigt att fånga upp idéer och tankar från medarbetare och även ha 
med det salutogena tankesättet så det blir så bra som möjligt direkt. Då det 
innebär en kostnadsökning görs en bedömning från fall till fall.

Referensgruppen från pensionärsorganisationerna träffades i januari. 
Frågan om att göra miljön tillgänglig även för synskadade och 
hörselnedsatta diskuteras.
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KPR § 6/2019

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

Ärendebeskrivning
Ett nytt glasskåp för visning av olika enkla hjälpmedel har tillkommit på 
Linnéan i Silverdalen. 

Arbetsgruppens uppfattning är att arbetet med glasskåp runt om i 
kommunen har gett en ökning av försäljningen av enkla hjälpmedel.

Arbetsgruppen återkommer i maj med mer information.
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KPR § 7/2019

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar en lägesrapport från 
verksamheten.

Ärendebeskrivning
Under 2018 har det varit mycket fokus på hemtjänsten enligt uppdrag från 
politiken. Det har främst arbetats med bemötande och ekonomi, men man 
ville också förbättra arbetsmiljön, införa heltidsarbete som norm, 
hälsoschema, friskvård och miljöaspekten. 

Just nu är fokus på kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Syftet är 
att få en bättre kontinuitet där personalen arbetar längre tider hos den 
brukare man är kontaktperson för. Ambitionen är att på så sätt kunna öka 
tryggheten i hemmet och minska känslan av ensamhet. 

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) arbetas det 
med att förbättra innehållet för yngre personer som kräver ett annat 
förhållningssätt än tidigare. Antalet gruppbostäder kommer sannolikt 
minska framåt.
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KPR § 8/2019

Kommunala frågor
Sammanfattning
Pensionärsrådet ges möjlighet att lyfta kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Snöröjningen i kommunen diskuteras. Siwert Bergström, SPF, framför att 
snöröjningen generellt är god, men det kan uppkomma snövallar som 
hindrar gående att komma fram. Gunnel Nyberg, PRO, lyfter att gångbanan 
i korsningen Kyrkvägen/Sockenvägen i Mörlunda först skottats flera dagar 
efter snöfallet. Barn som skulle gå till skolan fick gå på vägen vilken har 
skymd sikt och tung trafik. Samma gäller Häradsvägen mot Kyrkvägen i 
Mörlunda.

Ordförande informerar om att det finns ett system för prioritering när det 
kommer mycket snö. Pensionärsrådet diskuterar kring avtal om snöröjning, 
fastighetsägares ansvar och kompetenskraven hos de som skottar.

Frågan om det ekonomiska läget kommer upp på sammanträdet. 
Kommunen behöver se över verksamheterna framåt för att undvika ett 
underskott. Budget 2020 kommer diskuteras på nästkommande 
pensionärsråd. Önskemål framförs från pensionärsrådet om att få ta del av 
bokslutet 2018 med kommentarer innan nästa pensionärsråd.

Skickas till
Kommunalråd, för kännedom
Oppositionsråd, för kännedom
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KPR § 9/2019

Övriga frågor
Sammanfattning
Övriga frågor som uppkommit under sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Clas-Göran Odengrund, SPF, informerar om kostnad nu liksom förr vid 
vistelse på sjukhus efter att man färdigbehandlats. 
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KPR § 10/2019 Dnr 2018/93

Sammanträdesplan 2019
Sammanfattning
Information om samtliga datum för pensionärsrådet under 2019.

Ärendebeskrivning

Klockan 08:30 i Sessionssalen, kommunhuset
13 februari
22 maj
2 oktober
11 december

Klockan 08:30 i Revelj, kommunhuset (arbetsutskott)
9 januari
10 april
11 september
13 november
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KPR § 11/2019

Meddelanden
Socialnämnden § 4/2019 – Val av ledamöter till kommunala 
pensionärsrådet 2019-2022

Kommunstyrelsen § 4/2019 – Val av ledamot och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet 2019-2022
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