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Kommunala Pensionärsrådet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Valhall i Hultsfred, sal Tor och Ymer 7 oktober 2020 kl. 08:30-11:45 
   
Deltagande Per-Inge Pettersson, C, ordförande socialnämnden och pensionärsrådet 

Jonny Bengtsson, S, andre vice ordförande socialnämnden 
Lars Rosander, C, kommunalråd §§ 15-16 
Tomas Söreling, S, oppositionsråd §§ 15-16 
Lena Hasting, PRO Hultsfred-Vena 
Bengt Nilsson, PRO Hultsfred-Vena 
Gunnel Nyberg, PRO Rosenfors-Mörlunda-Bockara 
Jan Kennmark, PRO Silverdalen-Lönneberga 
Kent Karlsson, PRO Målilla 
Claes-Evert Björk, PRO Virserum 
Börje Karlsson, PRO Virserum 
Claes-Göran Odengrund, SPF 
Viola Norling, SKPF 
Karin Eriksson, RPG 

  
  

Föredragande Ulrica Stolt, frivillig- och anhörigsamordnare § 12 
Gabriella Harrison, anhörigsamordnare § 12  
Ylva Gustafsson, controller § 15 
Charlotta Hägg, controller § 15 
 
 

 
  
  
 

Ärendelista  2020-10-07 
 

 
§ 10 Genomgång av föregående protokoll   

§ 11 Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla 
Hjälpmedel 

  

§ 12 Verksamhetsfrågor   

§ 13 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 14 Övriga frågor   

§ 15 Budget 2021 2019/73  

§ 16 Kommunala frågor   
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KPR § 10/2020   
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, går igenom föregående protokoll från 
det kommunala pensionärsrådet 2020-02-19. 
 
Gällande fiberbredband på landsbygden finns nu ett företag som tar upp 
intresseanmälningar i kommunen. Diskussion förs kring information, 
betalning och vad som gäller vid påskrift av intresseanmälan. 
 
Protokollet från pensionärsrådet kommer framåt skrivas som 
minnesanteckningar. Punkten val av protokolljusterare utgår på dagens 
sammanträde.  
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KPR § 11/2020   
 
Lägesrapport Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av rådande pandemi, covid-19, har arbetsgruppens arbete legat 
nere sedan våren 2020. I och med invigningen av det nya biblioteket i 
Hultsfred har det tillkommit ett inbyggt glasskåp med enkla hjälpmedel.  
 
Försäljningen av enkla hjälpmedel via tillgänglighet.nu har fortgått.  
 
I februari kunde man se att försäljningen hade ökat, och den har inte 
avstannat på grund av pandemin. Arbetsgruppen har dock inte kunnat hålla 
träffar med rollatorservice på grund av pandemin, vilket har varit tillfällen 
där många besökare har gjort beställningar på enkla hjälpmedel. 
 
Ordförande framför önskemål om glasskåp på hälsocentralerna i 
kommunen. 
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KPR § 12/2020   
 
Verksamhetsfrågor vård och omsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef vård och omsorg Marie Pihl lämnar övergripande 
information från äldreomsorgen: 
 
Covid-19 
Arbetet inom äldreomsorgen har varit annorlunda 2020 på grund av 
pandemin covid-19. Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och 
regeringen har kommit tätt vilket inneburit att rutiner och riktlinjer fått 
skrivas om flera gånger under kort tid. Verksamheterna har över sommaren 
dock landat i de rutiner och riktlinjer som gäller, och andra frågor än 
pandemin kan nu ta plats igen. Det finns skyddsutrustning att tillgå och 
provtagningar sker kontinuerligt. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. 
 
Under sommaren har inte fläktarna kunnat användas, men det har fungerat 
med alternativa lösningar för personalen. Det har funnit tillgång till vatten 
och salt tilltugg. 
 
Besökare till kommunens särskilda boenden för äldre ska invänta personal 
och rekommenderas att använda munskydd och visir vid besöket.  
 
Restaurangerna på kommunens särskilda boenden i Virserum och 
Mörlunda har öppnat för pensionärer, med anpassningar utifrån covid-19. 
 
Högst antal personer har halverats i kommunens lokaler. 
 
Digital välfärdsteknik 
De digitala verktygen har utvecklats mycket under denna period då 
alternativ till fysiska möten med mera har varit nödvändiga. Efterfrågan av 
tillsynskameror inom vård och omsorg har ökat, vilket är positivt. 
Responsen har varit positiv hos de som valt att få tillsyn digitalt. 
 
Under början av pandemin köptes surfplattor in för kommunikation med 
anhöriga.  
 
Frivillig- och anhörigsamordnare Ulrica Stolt och Gabriella Harrison 
informerar om sitt arbete: 
 
Frivilligverksamheten 
Även frivilligverksamheten har påverkats mycket av covid-19 där inga 
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aktiviteter har kunnat hållas på de särskilda boendena sedan i mars 2020. 
Under våren och sommaren kunde aktiviteter hållas utomhus. Det är svårt 
att förutse vilka möjligheter som finns under hösten då samma möjlighet 
till utomhusaktiviteter inte finns. 
 
Fokusgrupper 
Fler fokusgrupper har inte varit, men implementeringen av resultatet från 
fokusgruppen om ofrivillig ensamhet pågår i förvaltningen.   
 
Anhörigstöd 
Anhörigstödet har träffats i smågrupper. Det är viktigt att tänka på att säkra 
utifrån covid-19, bland annat genom att träffas i en stor lokal.  
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KPR § 13/2020 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef vård och omsorg Marie Pihl informerar om pågående om- 
och tillbyggnation av särskilda boenden för äldre i kommunen.  
 
Första etappen av byggnationen på särskilt boende Vetlandavägen 55 i 
Målilla börjar bli klar. Boendet kommer vara helt klart till sommaren 2021. 
Byggnationen håller tidsplanen. 
 
Planeringen inför om- och tillbyggnationen av särskilt boende på 
Aspedalsgatan 24 i Hultsfred har påbörjats. När byggnationen är klar 
kommer det finnas 57 lägenheter i boendet.  
 
Förvaltningen tillsammans med socialnämndens presidium har också sett 
över Knektagårdens område i Hultsfred, och har ett förslag till 
socialnämnden samt kommunfullmäktige. 
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KPR § 14/2020   
 
Övriga frågor – Kalmar läns trafiks (KLT) 100-
kort finns inte att köpa i Hultsfreds kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Hasting, PRO, lyfter att det inte längre går att köpa Kalmar läns 
trafiks (KLT) 100-kort i Hultsfreds kommun. Det går att köpa digitalt via 
en app, men det är inte särskilt tillgängligt för äldre personer. Lena anser att 
det är en kommunal fråga, det borde gå att teckna ett avtal eller liknande 
som möjliggör att kortet går att köpa fysiskt i kommunen.  
 
Ordförande framför att det vore bra att också skicka en synpunkt till KLT 
om detta. Jonny Bengtsson, S, framför att frågan har diskuterats inom 
Regionen. Det ska gå att ringa till KLT i Högsby och be om att köpa ett 
100-kort. Då får man kortet hemskickat mot en faktura 30 dagar. Frågan 
skulle dock kunna påtalas igen från kommunen. 
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KPR § 15/2020 Dnr 2019/73  
 
Budget 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens budgetarbete inför 2021 har förskjutits på grund av covid-19, 
och kommer pågå under hösten 2020. Budgetförslaget från 
budgetberedningen, där alla partier som sitter i kommunfullmäktige sitter 
med, går upp till kommunstyrelsen under kommande vecka. 
 
Kommunens övergripande budgetförslag inför 2021 presenteras för 
pensionärsrådet. Förslaget är ännu inte beslutat politiskt. Förslaget innebär 
en permanent förstärkning av 12 miljoner kronor var till barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens budgetar. 
 
Prognosen för 2021 är ett överskott för kommunen totalt. Kommunens 
investeringar 2021 är högre än på många år.  
 
Socialnämndens budgetförslag inför 2021 presenteras. Socialnämnden 
äskar 16 660 000 kronor. 
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KPR § 16/2020   
 
Kommunala frågor 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalråd Lars Rosander, C, och oppositionsråd Tomas Söreling, S, 
informerar och svarar på kommunala frågor. 
 
Jan Kennmark, PRO, efterfrågar återkoppling om utlovade hissar till 
lägenheterna i bankhuset i Silverdalen. Efter avstämning med Helena 
Grybäck Svensson, vd AB Hultsfreds Bostäder, meddelar kommunalråd 
Lars Rosander, C, att bolaget avstår från att bygga hissar då lägenheterna i 
bankhuset i Silverdalen inte är tillgängliga i övrigt. Det finns för 
närvarande tre lediga lägenheter i markplan hos AB Hultsfreds Bostäder i 
Silverdalen. 
 
Jan Kennmark, PRO, framför också att Skolgatan i Silverdalen borde 
öppnas upp mot Fredrik Eschmarksgatan för att leda trafiken rakt fram 
istället för förbi skolan. Idag går trafiken på en smalare gata förbi skolan. 
Kommunalråd och oppositionsråd tar med sig frågan. 
 
Lena Hasting, PRO, framför att det är en för smal vägbana vid infart 
Hagadalsgatan i Hultsfred. Lena anser att det är en trafikfara och att det bör 
framföras till Östra Smålands Teknikförbund (ÖSK). 
 
Lena Hasting, PRO, frågar om det finns en allmän toalett i 
järnvägsstationen i Hultsfred, i anslutning till järnvägsparken som nu fått 
en ny lekplats? Kommunalråd meddelar att svenska väntsalar har meddelat 
att det är för få resande för att öppna upp en toalett där. Kommunen har 
istället ett förslag på att bygga en allmän toalett i anslutning till 
järnvägsparken i Hultsfred. 
 
Börje Karlsson, PRO, frågar om det ska finnas möjlighet till fortsatt 
aktivitetsstöd från kultur- och fritid. Den möjligheten ska finnas. 
 
Kent Karlsson, PRO, framför att sträckan i förslaget till cykelväg mellan 
Målilla och Hultsfred ligger i en för svår terräng. 
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