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Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KPR § 1/2020

Tillgängliggöra teknik för äldre
Sammanfattning
Curt Tyrberg, bredbandssamordnare, lämnar lägesrapport om projekt 
Digidel.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet fick på sammanträdet den 3 oktober 2018 
information om projekt Digidel och utbyggnad av fiber på landsbygden. På 
dagens sammanträde lämnas en lägesrapport om projektet utifrån 
frågeställningen om att tillgängliggöra teknik för äldre.

Projekt Digidels syfte har varit att aktivera äldre personer och göra fler 
intresserade av dagens teknik. Äldre är dock inte den enda gruppen, utan 
fler målgrupper ingår i projektet. Idag har Per Kågefors, 
näringslivsutvecklare, hand om frågan. Det som nu är aktuellt är att 
använda det nya biblioteket i Hultsfred som en plattform för arbetet när 
detta står klart. Vid studiebesök i Oskarshamns kommun som också arbetat 
med projekt Digidel visade det sig att de som nås av informationen är de 
personer som redan är intresserade av teknik. Frågan om hur man når de 
som idag inte är intresserade av teknik eller använder denna kvarstår.

Hultsfreds kommun ligger bra till vad gäller andelen invånare som har fiber 
som går förbi bostaden, men dåligt till vad gäller andelen anslutna till 
fibernätet. Det ser liknande ut i närliggande kommuner. Det behöver finnas 
ett aktivt beslut från fastighetsägaren att ansluta. För närvarande finns det 
förslag på att ta fram en ny övergripande strategi i arbetet. Arbetet behöver 
se olika ut beroende på geografisk plats i kommunen. 

Frågor och diskussion kring anslutning till fibernät.
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KPR § 2/2020

Genomgång av föregående protokoll
Sammanfattning
Genomgång av föregående protokoll.

Ärendebeskrivning
Ordförande går igenom föregående protokoll från det kommunala 
pensionärsrådet 2019-12-11.
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KPR § 3/2020

Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
Sammanfattning
Lägesrapport från Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen har sedan föregående lägesrapport byggt upp en utställning 
om olika enkla hjälpmedel. Besökare till utställningen har ökat och det är 
fler som beställer produkter via föreningen. Föreningen tillgänglighet.nu 
gör beställningarna en gång i veckan.

Arbetsgruppen har ett möte under nästkommande vecka. Datum kommer 
komma för rollatorcaféer runt om i kommunen, där det finns möjlighet att 
ställa frågor och få tips av en fysioterapeut.

Ordförande rapporterar från Hjälpmedelsnämnden där information lämnats 
om att fler hjälpmedel kommer ut på marknaden vilket medför att vissa 
förskrivningar kan komma att försvinna.
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KPR § 4/2020

Verksamhetsfrågor
Sammanfattning
Verksamhetschef för vård och omsorg informerar om vad som är aktuellt 
inom verksamheten och svarar på frågor.

Ärendebeskrivning

Välfärdsteknik
Fyra tillsynskameror finns nu att tillgå i kommunen som ett projekt inför 
kommande upphandling av tillsynskameror under året. Tillsynskamera är 
en valmöjlighet för den enskilde om denne inte önskar bli störd av ett 
tillsynsbesök av hemtjänstpersonal nattetid. Kameran kostar inget extra. 
Vårdpersonal får endast göra tillsyn via kameran under överenskommen 
tid. Bilderna som tas är ögonblicksbilder och finns inte kvar. Tekniken 
utvecklas hela tiden och det har även kommit kameror som enbart 
registrerar värme eller rörelse. 

Arbetsmiljö
Förvaltningen och kommunen har bra siffror överlag vad gäller arbetsmiljö 
utifrån medarbetarenkäten. Resultatet kan variera mellan arbetsplatser. 
Förvaltningen kan då se vilka arbetsplatser som behöver arbetas med.

Särskilt boende och hemtjänst
Kommunen ligger bra till vad gäller kö till plats på särskilt boende, även 
om antal i kö kan variera en del. Det ger ett gott betyg till verksamheten då 
många känner sig trygga hemma med hemtjänst.
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KPR § 5/2020

Återkoppling på frågor från föregående 
sammanträde
Sammanfattning
Återkoppling på frågor från PRO Silverdalen på föregående sammanträde 
2019-12-11.

Ärendebeskrivning
PRO Silverdalen ställde frågor på föregående sammanträde kring bland 
annat tillbyggnad av hissar i Silverdalen samt dålig mark och nedskräpning 
vid återvinningsstationerna. Frågorna har förmedlats till AB Hultsfreds 
Bostäder och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). Svar har 
inkommit från ÖSK enligt nedan:

Ytan vid FTI:s (förpackning- och tidningsinsamlingens) containrar intill 
sporthallen iordningsställdes under november/december. Kommunen hyr ut 
den ytan till FTI och marken sköts av ÖSK.

Gällande den andra anläggningen så står den på privat mark som hyrs av 
FTI. Så kommunen/ÖSK har ingen koppling alls till den ytan. Det är bra 
om de som ser nedskräpning på dessa anläggningar ringer eller mailar 
direkt till FTI enligt kontaktuppgifterna som finns på de anläggningarna.
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KPR § 6/2020

Information synpunktshantering tillgänglighet 
hemsida
Sammanfattning
Information om möjlighet att lämna synpunkter kring tillgänglighet via 
kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet informeras om möjligheten att lämna 
synpunkter kring tillgänglighet via kommunens hemsida. Synpunkterna 
lämnas via kommunens ordinarie synpunktshantering med val 
”tillgänglighet” under verksamhet.
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KPR § 7/2020

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Sammanfattning
Lägesrapport kring om- och tillbyggnation av boenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Sju trygghetslägenheter i nära anslutning till särskilt boende på Ringvägen 
13 i Virserum invigdes i slutet av 2019.

Nästa projekt är det särskilda boendet på Vetlandavägen 55 i Målilla. 
Utbyggnaden planeras starta i mars månad med en total byggtid på 1,5 år. 
När utbyggnaden är klar får de boende flytta till de nya lägenheterna medan 
den gamla delen byggs om. Hela boendet beräknas vara klart den 1 oktober 
2022 med ett tillskott på 23 lägenheter vilket totalt blir 50 lägenheter. 
Förslag finns om att besluta om tillval om ytterligare förbättringar i 
samband med till- och ombyggnationen.

Projektet därefter är särskilt boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred. 
Därefter kommer mindre renoveringar ske på de särskilda boendena i Vena 
och Mörlunda.

Hela projektet beräknas uppgå i en kostnad på 107 miljoner kronor netto, 
inklusive tillval på 5-6 miljoner kronor.
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Kommunala frågor
Sammanfattning
Kommunalråd informerar om aktuella kommunala frågor.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds järnvägsstation samt det gamla stationshuset kommer köpas av 
kommunen för 1,9 miljoner kronor. Avsikten är att samla dressinuthyrning, 
smalspår och Kalmar läns trafik (KLT) på samma plats. Väntsalen hyrs av 
Svenska väntsalar AB – vilket bygger på att det ska finnas en offentlig 
toalett för allmänheten. Kommunen har för avsikt att säkerställa detta. 
Kommunalråd och oppositionsråd tar med sig frågan kring parkering för 
bussar.

Den nya lekparken i Järnvägsparken i Hultsfred kommer invigas i maj 
månad. Byggnationen av biblioteket pågår och invigning planeras till efter 
sommaren. Den nya förskolan i Hultsfred är ute på anbudsräkning och 
anbuden till den nya särskolan i Målilla har kommit in. I Målilla kommer 
även den nya gasmacken invigas. Det har genomförts ortspromenader runt 
om i kommunen och förslag på åtgärder har tagits fram. Varta-området i 
Hultsfred är nu färdigsanerat.

Det finns för närvarande en ansökan inne om att bygga vindkraftverk 
utanför Målilla, samt ytterligare en ansökan om byggnation på en annan 
plats i kommunen på gång. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen som begär in 
yttrande från miljö- och byggnadsnämnden i kommunen. Kommunen 
beslutar om marken får nyttjas. 

Migrationsverket har sagt upp de lägenheter i kommunen som nyttjats som 
asylboenden. Berörda fastigheter är slitna och i behov av renovering. 
Kommunen arbetar med integrationsinsatser på många olika sätt. 

Hultsfreds kommuns bokslut för 2019 är inte klart ännu, men det pekar mot 
ett resultat på totalt cirka tio miljoner kronor i överskott. 
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KPR § 9/2020

Nästa sammanträde
Sammanfattning
Möjlighet att lyfta övriga frågor och information om datum för nästa 
sammanträde.

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor lyfts vid dagens sammanträde.

Datum för nästa kommunala pensionärsråd är den 20 maj klockan 08:30 
enligt sammanträdesplan. 

Datum för nästa arbetsutskott för det kommunala pensionärsrådet är den 15 
april klockan 08:30 enligt sammanträdesplan.
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