
Sammanträdesprotokoll 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum  

2021-05-17 1 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
2021-05-17, kl. 09.30-12.00 

Deltagare Göran Andersson , (C) ordförande 
Jan Karlsson, (S), 1 v ordförande 
Stefan Nyström, (M), socialnämnden 
Jan-Olof Jäghagen (S), kommunstyrelsen  
Pia Kotzan, PRO Emmaboda 
Ingrid Norman, PRO  
Kerstin Lind, PRO Vissefjärda 
Ulla Gustafsson, PRO Algutsboda 
Ingrid Jensen, SPF 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen 

Tjänstemän Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, socialchef  
Jena Wittenberg, demenssjuksköterska, § 17 
Susanne Sjögren, biståndshandläggare, § 18 

Utses att justera Jan Karlsson 

Plats och tid Sal Rasken, kommunhuset Emmaboda, 2021-05-26 kl. 10:00 

Underskrifter 
sekreterare Paragrafer 16 – 30 

Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Göran Andersson 

justerare KPR 
Jan Karlsson 
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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 Jan Karlsson till att justera dagens protokoll. 

III 
Godkännande av dagordningen 
Tillägg under övrigt – Antal ledamöter i Kommunala pensionärsrådet – Ändring av 
reglementet.  
Tillagt ärende  – Socialförvaltningen informerar 

IIII  
Föregående protokoll 
Inga inkomna synpunkter 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum  

2021-05-17 4 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 16
Från biståndsbedömning till flexibel verkställighet

Viktiga begrepp inom alla verksamhetsområden i socialförvaltningen: 
KASAM–känsla av sammanhang – Socialt synsätt – Salutogent synsätt – Undrande 
förhållningssätt – Verksamhetsnära ledarskap – Kontinuitet.  

Antal personer med stöd inom omsorgen: 
318 personer är i dagsläget beviljade hemtjänst. 
362 personer är beviljade trygghetslarm 

Antalet lägenheter är: 
79 stycken särskilda boenden totalt varav 13 stycken är boenden för personer med 
demenssjukdom och 10 stycken korttidsplatser. 
Det finns 14 stycken lägenheter i trygghetsboende som ägs av Emmaboda Bostads 
Aktie Bolag (EBAB): 
Göran Andersson – Varför kallas lägenheterna för trygghetsbonde och är kopplade till 
EBA?  
Svar: Bostadsformen trygghetsboende kom till 2012  för personer som kände behov av 
trygghet och närhet till gemensamhetsutrymmen, matservering. Trygghetsboendet är 
inte biståndsbedömt utan man får ställa sig i kö hos EBA.  

Det arbetar tre biståndshandläggare inom socialtjänsten utifrån Socialtjänstlagen 
(SoL), indelade i geografiska områden. Biståndshandläggarna utreder personer med 
behov av hemtjänst, trygghetslarm, korttidsvistelse och särskilt boende. 

I Emmaboda kommun ansöker man om bistånd i form av stöd och omsorg utefter de 
behov man har oavsett om man bor i ordinärt boende, trygghetsboende eller särskilt 
boende. Det görs alltid en individuell bedömning där fokus ligger på socialt innehåll 
och en meningsfull dag för den enskilde. Förmågor och resurser tas tillvara så att den 
enskilde kan känna sig självständig i så stor mån som möjligt. Vägledande principer är 
helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, flexibilitetsprincipen och valfriheten. 

Besluten är inte så detaljerade, detta för att den enskilde ska kunna påverka på vilket 
sätt insatserna ska utföras, vilket ger en större delaktighet och ett självbestämmande. 
Man beviljar insatser men anger inte tidsåtgång eller antal besök. Exempel på insatser 
är personlig omsorg, cirkelverksamhet/dagverksamhet, socialt stöd, serviceinsatser i 
form av städ och tvätt. 

När biståndshandläggaren har fattat sitt beslut om vilka insatser med tydliga 
målsättningar den enskilde behöver kommuniceras dessa med denne och sedan skickas 
en beställning till enhetschefen på det område den enskilde bor.  
Även verkställigheten är individuellt anpassad och enhetschef, omsorgsassistent och 
enskild arbetar fram en genomförandeplan där det beskrivs vad den enskilde kan klara 
själv och vad denne behöver för stöd.  
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Uppföljningar omsorgsassistent och biståndshandläggare sker kontinuerligt. I vissa fall 
behöver den enskilde mer stöd och i vissa fall kan stöd och insatser tas bort. 

Göran Andersson – När besluten inte är så detaljerade finns det riktlinjer att gå efter? 
Svar: I utredningen finns olika livsområden till exempelvis tvätt där beskrivs vad den 
enskilde behöver hjälp med samt vad den enskilde kan göra själv. Det är behovet som 
styr för att behålla det friska hos den enskilde.  

Stig-Ove Andersson – Styrkan i Emmaboda är att man ser till förmågan hos den 
enskilde och arbetar för att bevara det friska. 
Hur hanterar man personer med starka behov av insatser men som vägrar att medverka 
till dessa.  
Svar: Till exempel demenssjuka personer kan ha svårt att ha insikt om sitt behov av 
stöd – där får man locka och pocka och inte ta ett nej för ett svar. Börja med att grunda 
en relation där till exempel omsorgsassistenten kommer hem för att dricka kaffe och 
prata lite och sedan successivt kunna ge de insatser som är beviljade. I vissa fall går 
det inte att få till ett medgivande för att få ge stöd och då kan man inte begå övergrepp 
och gå emot den enskildes vilja.  
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§ 17

Demenssköterskan informerar om sitt arbete 
Jena Wittenberg, demenssjuksköterska  

I Emmaboda kommun arbetar man efter Länsgemensam ledning i samverkans 
dokument Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdom i Kalmar län.  
Demenssjuksköterskan är ett stöd samt ger råd och tips till patientansvariga 
sjuksköterskan, enhetschef och omsorgsassistent samt anhöriga när problem kring den 
demenssjuke uppkommer. Kommunens demenssjuksköterska och demens-
sjuksköterskorna på Hälsocentralen och Astrakanen samarbetar. 
Demenssjuksköterskan ingår även i demensteamet där även enhetschefer och 
omsorgsassistenter ingår. 
Demenssjuksköterskan arbetar tillsammans med patientansvarig sjuksköterska och den 
enskildes läkare fram en behandlingsplan för att få en god livskvalitet för den enskilde 
med demenssjukdom samt ger råd, stöd och tips vid behov till både patientansvarig 
sjuksköterska, enhetschef och omsorgsassistent.  

Även anhöriga kan ringa demenssjuksköterskan för att få stöd, råd och hjälp genom till 
exempel enskilda samtal, utbildningsprogram och psykosociala stödprogram 

Stig-Ove Andersson – Demensanhörigföreningen är oerhört tacksamma för det goda 
samarbetet med demensteamet och demenssjuksköteran. Styrkan för Emmaboda är den 
goda kontakten mellan demensanhörigföreningen och demensteamet.  
Samverkan med Hälsocentralen och Astrakanen? 
Svar: Samverkan funderar mycket bra och man får god hjälp av både Hälsocentralen 
och Astrakanen.  
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§ 18
Lediga särskilda boenden/Ansökningar

Lediga lägenheter v 19 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 3 
Algutsboda 7 
Långasjö 4 
Esplanaden 1 
Bjurbäcksgatan 46 3 
Totalt 18 

Bifall/Avslag särskilt boende 2021-01-01 – 2021-04-30 

Ansökningar 10 
Bifall  8 
Avslag 0 
Återtagna 2 (förklaringen en av dem kom in i november 2020 och 

återtogs 2021) 
Fler ansökningar än bifall beror på att alla ansökningar/utredningar och dess beslut  
ännu inte är färdiga 
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§ 19
Socialförvaltningen informerar
Michael Börjesson, socialchef informerar:
Covid-19 har präglat hela socialförvaltningens arbete i över ett år nu.
Önskan är att få öppna upp allaktivitetshusen då man märker att människor far illa. Det
har inte varit några enskilda i våra verksamheter som varit smittade det senaste
halvåret.

Stig-Ove Andersson– Förvaltningen har arbetat mycket bra med Covid19. Hur har man 
arbetat för att lindra ensamheten då man inte kunnat ha aktiviteter.  
Svar: Omsorgsassistenterna har fått göra individuella aktiviteter tillsammans med den 
enskilde, till exempel gått på promenader. Personalen har varit fantastisk och hittar 
lösningar för individer som mår mycket dåligt i sin ensamhet.  
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§ 20
Svar på frågan – Planerad utbyggnad Bjurbäcksgatan 46
2014 beslutades att det skulle byggas ett särskilt boende i anslutning till
Bjurbäcksgatan 46. Man gjorde en upphandling men det blev för dyrt, ärendet
återremitterades och man beslutade att bygga en vinterträdgård.
Efter detta har det inte hänt något gällande utbyggnad av Bjurbäcksgatan 46.
Vad har hänt i ärendet?

Socialnämndens ordförande svarar:  
Boendegrupp tillsattes 2013 med uppdrag att diskutera och komma med förslag kring 
boendefrågan avseende särskilda boende inom äldreomsorg, gruppboende för 
funktionshindrade samt trygghetsboende i Emmaboda kommun. Slutrapport lämnades 
till kommunstyrelsen 2014 som beslutade: 

KS – 2014-04-15 § 53 beslutades att uppdra till Emmaboda Bostads AB att efter 
samråd med Kommunstyrelsen genomföra planerna på att bygga ett nytt särskilt 
boende omfattande 8 lägenheter för äldre i anslutning till Bjurbäcksgatan 46. 

KS – 2014-12-02 § 150 beslutades att uppdra till Emmaboda Bostadsbolag AB att 
upphandla särskilt boende enligt alternativ 3 som tidigare presenterats samt att efter 
avslutad upphandling skall kostnaderna för särskilt boende och vinterträdgård 
godkännas av Kommunfullmäktige innan kontraktsskrivning och vidare byggnation. 

KS – 2015-09-15 § 94 beslutades att återremittera ärendet till Emmaboda Bostads AB 
med uppdraget att utreda möjligheter för placering av nytt särskilt boende i 
centralorten Emmaboda och även hålla nere kostnaderna 

Pensionärsrådet menar några särskilda boenden behöver inte byggas i nuläget, då 
behov inte föreligger, v g se § 18 angående lediga lägenheter i särskilda boenden. 
Stig-Ove Andersson menar att det är ett observandum att ärendet fortsatt är öppet och 
att det bör avslutats.  
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§ 21
Socialnämnden informerar
Socialförvaltningens internbudget ligger på 204 345 tkr

• Speciellt riktad projektbudget till Mötesplatsen på 50 000 kronor
• Speciellt riktad projektbudget till Hälsa och kultur på 50 000 kronor
• Verksamhetsbidraget ökat till 55 000 kr.
• Inrättande av stipendium till elever vid Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård och

Omsorgsprogram (Ungdomsprogrammet)

§ 22
Teknik- och fritidsnämnden informerar

• Byggnation av ny skola i Eriksmåla – Utformad i samband med skyddsombud
och verksamhet

• Köp av mark vid rastplatsen i Eriksmåla
• Gull-Britt Hellborg informerar om att Peter Lindberg från tekniska

förvaltningen kommer att informera tillgänglighetsrådet när projekteringen för
högstadiet är klar.

§ 23
Kommunstyrelsen informerar

• Kommunstyrelsen hade ett extra möte i april med anledning av försäljning av
Målatorp 1:56 Vissefjärda pall. Utbildningsföretaget TAO-learning har köpt
fastigheten och ska bedriva utbildning på gymnasienivå och vuxen utbildning
inom träbranschen. Vuxenutbildningen startar HT -21 och
gymnasieutbildningen i ett senare skede

• Kommunstyrelsen ordinarie möte 2021-05-11 samt kommunfullmäktige
23021-05-31 är inställda

§ 24
Bildningsnämnden informerar
Ingen information

§ 25
Krisledningsnämnden informerar
Det är ett tufft läge i Kalmar län och  Emmaboda kommun när det gäller Covid-19, då
smittspridningen är riktigt hög. Nedstängningarna i kommunens verksamheter som
simhall, bowling och allaktivitetshus har förlängts.
Krisledningsnämnden sammanträder vid behov, oftast med kort varsel då läget
förändras från dag till dag.
Stig-Ove Andersson är besviken över att Emmaboda har bland den högsta
smittspridningen i landet. Budskapen om restriktioner är lätta att förstå – Tydligen
svårt för befolkningen att ta detta på allvar. Varianten som härjar nu är mer aggressiv.
Även fullvaccinerade insjuknar – Viktigt att vara mycket försiktiga.



Sammanträdesprotokoll 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum  

2021-05-17 11 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 26
Uppdatering av uppgifter om befolkning över 65 år i Emmaboda kommun mot
bakgrund av LOV-utredningen 2013 gällande demografiuppgifter
Ingen uppdatering till denna finns gällande demografiuppgifterna i utredningen gjord
2013.
Michael Börjesson har fått fram siffror från 2020 som visars en ökning med 6 % av
personer över 65 år. Inte så stor som man befarade 2013.
Göran Andersson menar att det är viktigt med demografiuppgifter som ett underlag för
planering framöver.
Michael Börjesson svarar att det saknas verktyg i kommunen för att lätt kunna plocka
fram siffror och statistik. Det krävs mycket tid för att gå in i många system samtidigt
för att få fram dessa siffror och dessa resurser finns inte i nuläget. Det finns program
och verktyg för att smidigt få fram dessa siffror men Emmaboda kommun har inte
dessa program för att lätt kunna få fram siffror och statistik-
Det saknas verktyg i kommunen för att lätt kunna få fram siffror och statistik.
Demografiska utvecklingen vara med som en punkt vid nästkommande möte i
september. Michael Börjesson informerar om att 27,2% i Emmaboda kommun är över
65 år.
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§ 27
Trafikförsörjningsprogrammet – Aktuellt från regionfullmäktige
Gull-Britt Hellborg informerar om att man på regionen har arbetat fram ett nytt
Trafikförsörjningsprogram som ska gälla från 2021-2029. Har gått ut på remiss till
samtliga kommuner. Programmet finns på Region i Kalmar läns hemsida.

Eva Regin-Johnston – Märker man någon skillnad när det gäller närtrafik och 
kollektivtrafik, påverkar detta våra brukare? 
Svar: Michael Börjesson: Det är krångligt med färdtjänst, framför allt när det är 
transporter mellan olika verksamheter.  
Stig-Ove Andersson – Hur berör det tågtrafiken samt sjukresor vilka fungerar bättre nu 
men fortfarande krångligt. Har denna fråga berörts? 
Svar: Gull-Britt Hellborg: Det är ett övergripande och långsiktigt program, man har 
inte sagt så mycket när det gäller tågtrafiken. 

Aina Nilsson – Länsfärdtjänst är något som verkligen behöver införas, det skulle vara 
ett lyft för personer med funktionsvariationer. 
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§ 28
Sträva-området
Förstudien för Sträva Aktivitetsområde är nu klar. Under förstudien har flera
förvaltningar tillfrågats och det kommer också att presenteras i Teknik- och fritids-
förvaltningen. Även om förstudien nu är klar så är det fortsatt bra om Sträva
Aktivitets- område finns med på den gemensamma agendan för de två råden.
Arbetet med olika faciliteter och utveckling av området är i stort sett i sin linda med
planering för området och mycket arv arbetet som görs strävar efter att tillmötesgå
olika målgrupper och tillgängliggöra området.
Längre fram när utformning av breda promenadvägar har börjat utformas kan det
finnas läge att komma in med ytterligare information från brukarråden. Det planeras
även ett aktivitetshus i området och när finansieringen börjar bli klargjord för detta så
kan det även vara bra med en dialog med brukarråden.
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§ 29
Övrigt

• Ändring av antal ledamöter i rådet – Revidering av reglementet behövs.

• Då det är många lediga särskilda boenden behövs en översyn för att eventuellt
omdefiniera flera särskilda boenden till trygghetsboenden. Det finns en ständig
kö till trygghetsboenden.
Svar: Frågan är lyft i socialnämndens presidium men man måste avvakta och se
om det är en pandemieffekt. Fortsätter det att vara  många lediga särskilda
boenden efter pandemin så måste man göra något åt detta. Inte rimligt att
socialnämnden ska betala hyra för tomma lägenheter.
Rådet beslutar om en återkoppling i frågan vid rådsmötet 2021-11-12.

§ 30
Mötets avslutande
Ordförande förklarar dagens möte avslutat

Nästa ordinarie möte äger rum 2021-09-13, kl. 09.30-12.30. 
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