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Hjälpmedel med information om 
rollatorcafé

§ 23 Verksamhetsfrågor vård och omsorg
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KPR § 20/2019

Redovisning Patientsäkerhetsberättelse 2018
Sammanfattning
Redovisning av kommunens Patientsäkerhetsberättelse 2018.

Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer i början av året en 
patientsäkerhetsberättelse över föregående kalenderår där kommunen har 
ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Vårdgivaren ska arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. En 
vårdskada kan vara lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller 
dödsfall. Berättelsen är en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet 
bedrivits under föregående år.

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-02

1(1)

Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KPR § 21/2019

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar lägesrapport från Hultsfred 
Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Virserum
Slutbesiktning av trygghetslägenheter och ombyggnation av särskilt boende 
i Virserum kommer ske i slutet av november. Inflyttning är planerad till 
den 1 december. En invigningsfest kommer även hållas i mitten av 
december.

Hyran för en lägenhet om tre rum och kök på 76,5 kvadratmeter (samt 
förråd på 6 kvadratmeter) ligger på 8 320 kronor. Hyra för en lägenhet om 
två rum och kök på 66 kvadratmeter (samt förråd på 4,5 kvadratmeter) är 
7 161 kronor.

Målilla
Anbuden för till- och ombyggnationen av särskilt boende i Målilla har 
kommit in. Sammanställning och utvärdering av dessa pågår. Det är ett 
flertal anbud som har lämnats in. Tolv lokala företag har blivit tillfrågade 
och av dessa har fyra företag lämnat anbud. Tillval: utbyte av värmesystem 
till bergvärme och/eller solvärme. Byggnationsstart av den nya delen i 
kommer ske i början av 2020.

Hultsfred
Nästa stora projekt är särskilt boende på Aspedalsgatan i Hultsfred. En 
första titt kommer ske i början av 2020.
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KPR § 22/2019

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

Ärendebeskrivning
I augusti hölls rullatorservice på särskilt boende i Mörlunda där 14 
rullatorer servades.

I september hölls rullatorservice i Virserum där sex rullatorer servades, 
samt i Järnforsen där fem rullatorer servades.

Arbetsgruppen rapporterar även från Lönneberga-veckan.

Placeringen av skåpet som visar enkla hjälpmedel på särskilt boende på 
Östra Långgatan i Hultsfred diskuteras.
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KPR § 23/2019

Verksamhetsfrågor vård och omsorg
Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg informerar om aktuella 
verksamhetsfrågor.

Ärendebeskrivning
Sommaren har gått bra, trots brist på vikarier. Tacksamt med förskjuten 
semester. Hemtjänsten jobbar mycket med kontinuiteten.

Det kommer att vara mycket jobb i Målilla i samband med om- och 
tillbyggnad av det särskilda boendet. 

Det har anställts en ny enhetschef till Målilla-Mörlunda hemtjänst samt en 
ny enhetschef för sjuksköterskorna som har börjat sina tjänster efter 
sommaren. 

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen har 
kommit. Hemtjänsten i kommunen får generellt ett bra resultat och 
svarsfrekvensen är högre än föregående år. 
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KPR § 24/2019

Kommunala frågor
Sammanfattning
Information från kommunalråd om aktuella kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Ekonomin är en övergripande fråga. Nya prognoser från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ser bättre ut än väntat med ett positivt 
resultat för 2019. Kostnadsutjämningssystemet innebär 24 miljoner kronor i 
intäkter för Hultsfreds kommun redan från nästa år.

Bygget av biblioteket pågår och beräknas vara klart i april 2020. Ritningar 
över den nya förskolan i Hultsfred finns på kommunens hemsida. En ny 
särskolebyggnad i Målilla planeras för en kostnad på 40 miljoner kronor.
Renovering av stallet som drivs av Ridklubben kommer ske med en 
kostnad på 4 miljoner kronor.

AB Hultsfreds Bostäder bygger just nu fyra lägenheter i Målilla.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har en ny förbundschef 
som heter Tony Bohlin från och med den 1 oktober. Renhållning, 
vatten/avlopp, gata och park kommer fortsatt tillhöra ÖSK. 
Fastighetsorganisationen kommer gå över till AB Hultsfreds Bostäder.

Tre ansökningar om vindkraft har vid dags dato kommit in till kommunen. 
Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen ska yttra sig över 
dessa. Det gäller två vindkraftverk i Tönshult med en höjd på på 230 meter, 
15 vindkraftverk i Målilla på 250 meter, samt 15 vindkraftverk ytterligare i 
Tönshult på 250 meter.

Ortspromenader kommer ske i Mörlunda den16 november, i Vena den 20 
april och i Rosenfors den 18 maj. Tjänstemän och politiker går 
ortspromenaderna tillsammans med ortsinvånare.

Den nya paddelbanan vid Hagadals sportcentrum i Hultsfred är klar och 
invigd. En paddelbana är även på gång i Virserum. En investering på den 
gamla tennisbanan i Mörlunda är även på gång.

Sanering av Varta-området i Hultsfred pågår. Byggnaderna på området är 
borta och just nu saneras marken. Detta beräknas vara klart till våren. 
Södra-området, vilket inte ägs av kommunen, kommer att saneras. En 
planering av detta pågår.
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Just nu sker en utställning av detaljplanen för området Herrstorpet i 
Hultsfred.

Rondellen i Hultsfred är för närvarande avstängd med anledning av  byte 
till nya avloppsrör. Arbetena vid rondellen Hagadalsgatan / Västra 
långgatan i Hultsfreds centrum beräknas vara klara före jul, då biltrafiken 
släpps på. Gående och cyklande kan passera under hela tiden.

Skisser och ritningar över de nya lekplatserna i Hultsfred och Virserum 
presenteras för pensionärsrådet.

Ordförande informerar om att Tillgänglighetsguiden håller på att revideras. 
Framsteget jobbar med detta. På kommunens hemsida finns möjlighet att 
lägga in hinder för tillgänglighet som upptäckts så det kommer 
tillgänglighetsrådet till del. Just nu har det kommit in fem synpunkter.
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KPR § 25/2019

Övriga frågor
Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lyfta övriga frågor.

Ärendebeskrivning
Pensionärsorganisationerna i kommunen håller på att ta fram en 
handlingsplan mot ensamhet. Detta ska ske i studiecirkelform under några 
tillfällen.

En fråga om när Valhall i Hultsfred kommer att bli tillgängligt för möten 
igen? Svar på frågan med tidplan återkommer till nästa möte.

Kommunala Pensionärsrådet sammanträder nästa gång den 11 december 
klockan 08:30.
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