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Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid 

Deltagare

Tjänstemän 

Utses att justera 

Plats och tid 

Dackesalen, Folkets Hus, Emmaboda 
2022-02-21, kl. 14.30-17.00 

Göran Andersson, (C) ordförande 
Jan Karlsson, (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nyström, (M),  
Johan Karlsson, (SD),  
Jan-Olof Jäghagen (S), § 1-13  

Ann-Christine Bertilsson, PRO Algutsboda
Pia Kotzan, PRO Emmaboda  
Ingrid Norman, PRO   
Kerstin Gullander, PRO Lindås 
Asta Bjelkenbrant, SPF  
Håkan Persson, SPF  
Ing-Margreth Karlsson, SPF  
Ros-Marie Jonasson, SPF  
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, 2:e vice ordförande

Michael Börjesson, socialchef  
Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Asta Bjelkenbrant 

Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda 
kommunhus 2022-03-04, kl. 10:00 

Underskrifter 
sekreterare Paragrafer 1 – 15 

Anneli Karlsson 

ordförande 
Göran Andersson 

justerare KPR 
Asta Bjelkenbrant 
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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 

 
I 
Mötets öppnande 
Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna och förklarar dagens möte öppnat. 

 
II 
Val av justerare 
Kommunala pensionärsrådet väljer Asta Bjelkenbrant till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 1 
Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
 
Socialchef Michael Börjesson: 
Verksamheten präglas fortfarande till stor del av pandemin. Det är fortsatta restriktioner 
som gäller för omsorgspersonalen även om restriktionerna är släppta för samhället i 
stort. Smittspridningen har varit fortsatt hög i Emmaboda kommun de senaste veckorna.  
 
Bemanningen i omsorgen är ett stort problem eftersom det är svårt att hitta personal 
samtidigt som det finns ett behov av att anställa mer personal. Hög sjukfrånvaro 
påverkar också för närvarande bemanningen. 
 
Två viktiga rekryteringar har gjorts: medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
verksamhetschef för hälsa och sjukvård.  
 
 
§ 2 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
 
Gull-Britt Hellborg (KD): 
Bowlinghallen kommer troligtvis inom kort att öppnas upp av kommunen som kommer 
att driva den i egen regi.  
 
 
§ 3 
Bildningsnämnden informerar 
 
Gull-Britt Hellborg (KD): 
Ett nämndinitiativ från Socialdemokraterna har anmälts till nämnden angående den 
psykosociala arbetsmiljön kopplad till ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9. 
 
Kommunens revisorer har granskat bildningsförvaltningens ledning och styrning.  
 
 
§ 4 
Kommunstyrelsen informerar 
 
Gull-Britt Hellborg (KD): 
Det är för närvarande mycket fokus på budgetberedning 
 
Planering och utförande fortgår vad gäller övergången till en helt digital 
ärendehantering.  
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§ 5
Valnämnden informerar

Anneli Karlsson, valkansliet: 
Beslut har fattats om vilka vallokaler som kommer användas till höstens val. 
Tillgänglighet har varit ett viktigt kriterium vid val av lokaler.  
Ytterligare arbete kommer att pågå för att kunna tillgodose kraven på tillgänglighet. 

§ 6
Vård- och omsorgspersonalens vaccinering

Socialchef Michael Börjesson: 
Det är inte juridiskt prövat om krav på vaccinering får ställas i samband med rekrytering. 

En boende kan inte kräva av en anställd att hen ska behöva uppge om hen är vaccinerad 
eller ej. Personal har skyddsklädsel och alla jobbar hårt med att upprätthålla alla 
hygienrutiner. Omsorgspersonalen testas fortfarande för Covid-19 och överlag omfattas 
personalen alltjämt av restriktioner. 

§ 7
Hantering av pandemin efter att rekommendationerna upphävts

Socialchef Michael Börjesson: 
Det finns inte ett förbud att besöka äldreboendena men besök utifrån avråds. Visserligen 
är besök till en enskild ok men de allmänna utrymmena är inte tillgängliga för besökare.  
Restaurangerna kommer inte att öppna igen förrän läget är tillräckligt stabilt.   

För omsorgspersonalens del gäller fortsatta restriktioner så länge detta är den 
bedömning som görs lokalt.  

Utvecklingen följs noggrant. Dialog förs med regionens smittskydd varje vecka. 

Göran Andersson (C): 
Får boende hjälp med att kunna genomföra digitala möten? 

Socialchef Michael Börjesson: 
Ja, det finns surfplattor på boendena och de boende erbjuds hjälp med att använda dessa. 
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§ 8
Ärendebalans

Ordförande Göran Andersson (C) redogör för ärendebalansen. 

2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, framhåller att det 
är bra med en ärendebalans för att klara av de ärenden som finns. Han framhåller även 
att han vill att det läggs till en kolumn till pågående/påbörjade ärenden där det tydliggörs 
att det är beredningen som har beredningsansvaret för dessa ärenden. 

§ 9
Matens kvalité på kommunens äldreboenden och allaktivitetshus

Kostchef Anne Eriksson presenterar sig. 
Redogörelse lämnas för kommunens samtliga kök och mottagningskök som förser 
kommunens verksamheter med lagad mat. Genomgång görs av antalet portioner som 
lagas per dag och hur många måltider som lagas till respektive enhet. 
25 medarbetare tillhörande tekniska kontoret arbetar med detta. 

För att hålla en hög kvalitet på kosten strävar kostenheten efter att ha mycket närodlat 
när det finns möjlighet till det.  
30 procent av livsmedlen är ekologiska.  
Alla livsmedel inom kött, chark och fågel är svenska. 

Alla matsedlar planeras noggrant med hänsyn till att det ska finnas god variation i 
utbudet. Kostenheten garanterar näringsinnehållet för den portion som serveras.  

§ 10
Information om demografi – framtida behov och utmaningar

Ordförande Göran Andersson (C) redogör för ett utdrag med tidigare inhämtad statistik 
som återfinns i en utredning utförd 2013 av Åsa Ahlgren angående möjligheter och 
förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem i hemtjänsten. 
Poängen är att tydliggöra att det vore bra att få uppdaterad statistik genom att ta fram 
nya underlag. Utdraget visar vad det är som efterfrågas. 
Viktigt att notera är att det redan med detta underlag går det att konstatera att 
befolkningsandelen i åldersgruppen 65 år och uppåt kommer att växa och bli större. 
Prognosen är då att det även kommer att finnas ett ökat behov av hemtjänstinsatser.  

2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, framhåller att det 
är ny statistik som behöver tas fram och att det inte är meningsfullt att lyfta fram 
gammal statistik. 
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Stefan Nyström (M) menar att den här statistiken är en indikation på hur det kommer att 
se ut framåt och den har fungerat som hjälpmedel för att se hur många insatser som har 
krävts. 
 
Socialchef Michael Börjesson konstaterar att förvaltningen för närvarande inte har 
någon uppdaterad samlad statistik på detta område, det är ett arbete som behöver göras.  
 
Ingrid Norman, PRO, efterfrågar nya siffror. 
 
2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, framför 
uppfattningen att detta tills vidare behöver läggas till ärendebalansen.  
 
 
§ 11 
Tillgången till syrgas på äldreboendena 
 
Socialchef Michael Börjesson redogör för att tillgången till syrgas styrs av de 
individuella behoven. Bedömning sker med utgångspunkt i läkares ordination.  
Det finns inga fasta installationer på boendena. Det är portabla lösningar som används.  
Samverkan med regionen är viktig i detta avseende och det är aktuellt att se över 
kommunens hemsjukvårdsavtal. 
 
 
§ 12 
Klargörande om andakter på äldreboenden 
 
Socialchef Michael Börjesson klargör att det inte finns några hinder från att ha andakter 
på äldreboendena. Han har pratat med samtliga enhetschefer som ska vara införstådda 
med vad det är som gäller. 
 
2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, efterfrågar 
tydlighet även när det gäller om det är tillåtet att gå till bostaden och hämta den 
enskilde. 
 
Socialchef Michael Börjesson svarar att det inte finns några hinder för detta heller 
såvida det inte finns andra skäl som exempelvis tillträdesförbudet under pandemin.  
 
Stefan Nyström (M) understryker att samma förhållningssätt måste gälla alla samfund.  
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§ 13
Lediga särskilda boenden/Ansökningar

Lediga lägenheter v 7 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 
Algutsboda 
Långasjö 
Esplanaden 
Bjurbäcksgatan 46 

0 
3 
2 
0 
0 

Totalt 5 

Bifall/Avslag särskilt boende 2022-01-01 – 2022-01-31 

Ansökningar 2 
Bifall  2 
Avslag 0 

Jan Karlsson (S) betonar att han vill att rådet även fortsättningsvis ska få kännedom om 
lediga särskilda boenden och ansökningar precis som tidigare.  

§ 14
Övrigt

Inget övrigt. 

§ 15
Mötets avslutande
Ordförande förklarar dagens möte avslutat

Nästa ordinarie möte äger rum 2022-05-23, kl. 14.30 – 17.00. 
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