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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Lindås Folkets Hus, Södra Lindåsgatan 14, Lindås 

 2020-09-13, kl. 09.30-12.00 

 
Deltagare Göran Andersson , (C) ordförande 
 Jan Karlsson, (S), 1 v ordförande 
 Jan-Olof Jäghagen (S), kommunstyrelsen   
 Pia Kotzan, PRO Emmaboda 

 Ingrid Norman, PRO Emmaboda 
 Kerstin Lind, PRO Vissefjärda 

 Ulla Gustafsson, PRO Algutsboda 
 Ros-Marie Jonasson, SPF 
 Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen  
  
Tjänstemän  Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

Michael Börjesson, socialchef  
 Henrik, Svensson, säkerhetssamordnare, § 32 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Ulla Gustafsson 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2021-09-24 kl. 14:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 31 – 42  
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Göran Andersson 
 
justerare 
  Ulla Gustafsson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§ 31 Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
§ 32 Kommuninvånarnas trygghet – Emmaboda kommun 
§ 33 Teknik- och fritidsnämnden informerar 
§ 34 Kommunstyrelsen informerar 
§ 35 Färdtjänsten i länet 
§ 36 Sträva-området 
§ 37 Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
§ 38 Demografi – åldersindelat 75 år och uppåt/serviceområde 
§ 39 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§ 40 Val av 2:e vice ordförande 
§ 41 Övrigt 
§ 42 Mötets avslutande 
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I 
Mötets öppnande 
Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna och förklarar dagens möte öppnat. 

 
II 
Val av justerare 
Kommunala pensionärsrådet väljer Ulla Gustafsson till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
IV  
Föregående protokoll 
Inga kommentarer inkommer under mötet. 
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§ 31 
Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
 
Socialchef Michael Börjesson tar upp: 
 

 Stort fokus på kvalitetsarbete med utgångspunkt i IBIC – individens behov i 
centrum 

 Värdegrundsarbete i förhållande till socialtjänstplanen 
 Ansträngt ekonomiskt läge 
 Påbörjade tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från 1 juli 

angående arbetet under pandemin 
 Strävan efter tillämpning av det personcentrerade arbetssättet ”Nära vård” 

 
Kommunala Tillgänglighetsrådet och kommunala Pensionärsrådet konstaterar att de 
gärna har Socialtjänstlagen som tema på ett av sina gemensamma möten. 
 
 
§ 32 
Kommuninvånarnas trygghet – Emmaboda kommun 
 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, presenterar sig och informerar om: 
 
Säkerhetssamordnarens arbetsområden bestående av krisberedskap, säkerhetsskydd, 
brottsförebyggande arbete, civilt försvar samt internt skydd. 
Lägesbilden i Emmaboda kommun med avseende på kriminalitet och tillhörande 
problem, samt vilka åtgärder som behöver vidtas. 
Hur säkerhetsarbetet struktureras. 
Vilka åtgärder som är prioriterade, i synnerhet i förhållande till Emmaboda kommuns 
målsättning att uppnå 11 000 invånare till 2032. 
 
 
§ 33 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
Annika Karlsson (S) tar upp: 
 

 Blästrad gångtunnel 
 Fler lampor på cykelvägarna 
 Omtag av upphandlingen av bowlinghallen 
 Återremiss från kommunstyrelsen angående tillbyggnad av  

Ekebo storkök, dvs köket tillhörande Algutsbodas särskilda boende:  
Alsbovägen 1 Algutsboda 
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§ 34 
Kommunstyrelsen informerar 
 
Gullbritt Hellborg (KD) tar upp 
 

 Tillbyggnad – Ekebo storkök, dvs köket tillhörande  
Algutsbodas särskilda boende: Alsbovägen 1 Algutsboda 

 Köp av Järnvägshotellet 
 Nytt blåljushus 

 
 
§ 35 
Färdtjänst i länet 
 
Aina Nilsson, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB), 
lyfte frågan på det senast mötet och redogör för ett ärende där en blind person har 
avslagits rätten till färdtjänst. 
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, föreslår att en representant från Kalmar 
Läns Trafik (KLT) kan komma och berätta om färdtjänst i länet och hur det hanteras. 
 
Ann-Charlotte Johansson, Sveriges Dövas Riksförbund, tillägger att det samtidigt skulle 
vara välkommet med en genomgång av hur samkörningen av sjukresor och vanliga resor 
organiseras. 
 
Ordförande Göran Andersson (C) meddelar att det på nästkommande möte kommer att 
finnas en redovisning av det nuvarande läget i frågan. 
 
 
§ 36 
Strävaområdet 
 
Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare, redogör för: 
 
Meddelande från Eva Regin Johnston att arbetet med gång- och promenadstigar 
fortsätter i Sträva Aktivitetsområde.  
Innan semestern fick Emmaboda kommun och Sträva-kommittén ta emot information 
om att strandskyddet är hävt och att Länsstyrelsen beviljar vattenöverfarter i området.  
Detta innebär att grävning kan påbörjas för att lägga ned vattentrummor så att det går att 
skapa nya broar eller överfarter. 
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§ 37 
Reglemente – kommunala pensionärsrådet 
 
Ordförande Göran Andersson (C) informerar om hur beslutsgången fungerar angående 
att göra förändringar av reglementet för rådet. 
Kommunstyrelsen äger rätt att föreslå Kommunfullmäktige att ändra detta reglemente. 
Kommunfullmäktige äger rätt att ändra detta reglemente.  
Rådet har initiativrätt att föreslå ändringar av reglementet till Kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Göran Andersson (C) går igenom förslaget till revideringar av reglementet. 
 
Kommunala pensionärsrådet är enigt angående att lägga fram förslaget på revidering av 
reglementet för Kommunala pensionärsrådet. 
 
Förslag från Kommunala Pensionärsrådet till Kommunstyrelsen: 
 

- föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
revideringen av Reglemente för: Kommunala pensionärsrådet, KPR  
enligt förslag 

 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar: 
 
att lägga fram förslaget till Kommunstyrelsen 
 
att paragrafen översändes till Socialnämnden 
 
 
§ 38 
Demografi – Åldersindelat 75 år och uppåt/serviceområde 
 
Ordförande Göran Andersson (C):  
Förklarar bakgrunden till ärendet. 
Påpekar det är viktigt att få en samlad bild över hur befolkningsstatistiken utvecklar sig 
per serviceområde samt att se till att uppmärksamma detta. 
Understryker vikten av framförhållning. 
 
Socialchef Michael Börjesson: 
Det kommer att behöva göras en översyn av all service inom äldreomsorgen för att ta 
reda på vad vi tror kommer att vara de framtida behoven.  
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§ 39 
Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
 
Lediga lägenheter v 35 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 0 
Algutsboda 6 
Långasjö 6 
Esplanaden 1 
Bjurbäcksgatan 46 4 
Totalt 17 
 
Bifall/Avslag särskilt boende 2021-05-01 – 2021-08-31 
 
Ansökningar  14 varav en från annan kommun 
Bifall   12 varav ett från annan kommun 
Avslag  0 
 
 
§ 40 
Val av 2:e vice ordförande  
 
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet och Socialnämnden utser 1:e vice ordförande. 
2:e vice ordförande utses av kommunala pensionärsrådet. 
 
Ajournering kl. 11:45 – 11:55. 

 
Ordföranden föreslår Kommunala Pensionärsrådet: 
 

- att utse Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, till 
2:e vice ordförande i Kommunala Pensionärsrådet, KPR 

 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar enhälligt: 
 
att utse Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, till 

2:e vice ordförande i Kommunala Pensionärsrådet, KPR 
 
att paragrafen översändes till Socialnämnden 
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§ 41 
Övrigt 
 
Pia Kotzan, PRO Emmaboda, varnar för kontokortsbedrägerier riktat mot äldre. 
 
Ulla Gustafsson, PRO Algutsboda, frågar om kvarboendeprincipen tillämpas i 
Emmaboda kommun i de fall då det finns två personer boende tillsammans på ett 
boende och den ena parten avlider. 
 
Socialchef Michael Börjesson informerar om att kvarboendeprincipen tillämpas i 
Emmaboda kommun om det skulle uppstå en sådan situation. 
 

 
§ 42 
Mötets avslutande 
Ordföranden förklarar dagens möte avslutat. 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2021-11-22 kl. 09.30-12.30. 
 
Beredningen till detta möte äger rum 2021-11-09 kl. 08:00. 
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