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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Sammanträdesrum Glasblåsaren, Folkets Hus, Emmaboda 

 2021-11-22, kl. 08.00-10.30 

 
Deltagare Göran Andersson , (C) ordförande 
 Jan Karlsson, (S), 1:e vice ordförande 
 Stefan Nyström, (M), socialnämnden 
 Marie-Louise Eddegård (S), kommunstyrelsen   
 Pia Kotzan, PRO Emmaboda 

 Ingrid Norman, PRO  
 Ulla Gustafsson, PRO Algutsboda 

 Håkan Persson, SPF 
 Ing-Margreth Karlsson, SPF 
 Ros-Marie Jonasson, SPF 
 Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, 2:e vice ordförande 
  
Tjänstemän  Michael Börjesson, socialchef, § 47 – 49 via högtalartelefon 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare  
  
Utses att justera Ros-Marie Jonasson 
 
Plats och tid Plats, Kommunledningskontorets kansliavdelning 
 2021-12-21 kl. 17:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 43 – 59 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Göran Andersson 
 
justerare KPR 
  Ros-Marie Jonasson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§ 43 Avgifter för Socialnämnden 2022 
§ 44 Vård- och omsorgspersonalens vaccinering 
§ 45 Nuvarande organisering för hemsjukvården 
§ 46 Nära vård 
§ 47 Behövs omvandling av särskilda boenden till trygghetsboenden? 
§ 48 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§ 49 Klargörande om andakter på äldreboenden 
§ 50 Standarden på kommunens äldreboenden 
§ 51 Socialförvaltningen/socialnämnden informerar 
§ 52 Teknik- och fritidsnämnden informerar 
§ 53 Bildningsnämnden informerar 
§ 54 Kommunstyrelsen informerar 
§ 55 Färdtjänst i länet – kommande presentation 
§ 56 Strävaområdet 
§ 57 Ändra sammanträdestider till eftermiddagar 
§ 58 Övrigt  
§ 59 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 Ros-Marie Jonasson till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 43 
Avgifter för Socialnämnden 2022 
 
Dokumentet med avgifter för Socialnämnden 2022 gås igenom på mötet. 
Några smärre justeringar har gjorts på grund av omräkningar. 
 
Kommunala pensionärsrådet framför inga synpunkter på avgifterna för  
Socialnämnden 2022. 
 
 
§ 44 
Vård- och omsorgspersonalens vaccinering 
 
Kommunala pensionärsrådet efterfrågar information från medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef för hälso- och sjukvård. 
 
 
§ 45 
Nuvarande organisering för hemsjukvården 
 
Ordförande Göran Andersson redogör för ett gammalt beslut i kommunfullmäktige 
2015-06-08 § 65 där det bland annat beslutades att en utvärdering av hemsjukvården 
skulle genomföras inom två år. Det finns ingen uppföljning av beslutet protokollförd. 
 
Mötet diskuterar frågan och Kommunala pensionärsrådet konstaterar att rådet gärna vill 
ha mer information för att få klarhet i hur hemsjukvården är organiserad idag.  
 
 
§ 46 
Nära vård 
 
Kommunala pensionärsrådet efterfrågar en presentation av vad reformen ”Nära vård” 
kommer att innebära. För mer information i frågan kan kontakt exempelvis tas med 
Borgholms kommun som har kommit långt i sin tillämpning av Nära vård.  
 
 
§ 47 
Behövs omvandling av särskilda boenden till trygghetsboenden? 
 
Socialchef Michael Börjesson svarar att det, precis som när frågan togs upp i maj,  
fortfarande är för tidigt att utvärdera detta. Det är inte att rekommendera att börja dra för 
långtgående slutsatser när det gäller pandemins påverkan på nuvarande utgångsläge. Det 
är önskvärt att det tas ett helhetsgrepp i frågan där det ingår att en analys görs av de 
långsiktiga behoven.  
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§ 48 
Lediga särskilda boenden 
 
Lediga lägenheter v 47 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 1 
Algutsboda 3 
Långasjö 5 
Esplanaden 1 
Bjurbäcksgatan 46 3 
Totalt 13 
 
 
§ 49 
Klargörande om andakter på äldreboenden 
 
Beredningen för Kommunala pensionärsrådet har fått information om att Svenska 
Kyrkan eller andra samfund inte är välkomna på äldreboendena för att hålla andakter 
där. De får gärna bidra med musikunderhållning och liknande, men inte andakter eller 
annat religiöst innehåll.  
 
Kommunala pensionärsrådet vill ha ett klargörande av vad som gäller samt framhåller 
att rådets uppfattning är att andakter ska tillåtas på kommunens äldreboenden.  
 
 
§ 50 
Standarden på kommunens äldreboenden 
 
Socialnämndens ordförande Stefan Nyström (M) visar bildspel med foton från ett par av 
kommunens äldreboenden samt deras utemiljöer. 
 
Det konstateras att boendemiljöerna såväl inne som ute är i stort behov av upprustning 
men en översyn behöver även göras av det löpande underhållet.  
Förutom att en dålig standard på kommunens äldreboenden försämrar livskvalitén hos 
de äldre påverkar det möjligheterna att tillgodose individens behov av tillgänglighet. Det 
blir även svårare att arbeta med individen och individens behov i centrum. 
 
 
§ 51 
Socialförvaltningen/socialnämnden informerar 
 
Socialnämndens ordförande Stefan Nyström (M) informerar. 
 
Socialnämnden har för närvarande ett mycket ansträngt ekonomiskt utgångsläge. Arbete 
pågår med få ihop budgeten för Socialnämnden för 2022. 
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§ 52 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
 
Annika Karlsson (S) informerar. 
 
Det är fortfarande inte klart vad som kommer att hända med Bowlinghallen. 
 
Förklaring ges till vad som gäller i förhållande till ett antal övergångsställen i kommunen. 
Det har framförts önskemål om nya övergångsställen, men för att de ska kunna anläggas 
måste platserna bland annat ha god sikt åt båda hållen, vilket inte alltid är fallet.   
 
 
§ 53 
Bildningsnämnden informerar 
 
Gullbritt Hellborg, (KD) informerar. 
 
Den kommande ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9 är för närvarande en stor fråga 
för nämnden. 
 
 
§ 54 
Kommunstyrelsen informerar 
 
Gullbritt Hellborg, (KD) informerar. 
 
Flera taxor har varit uppe för behandling inför kommande beslut i kommunfullmäktige, 
däribland avgifter för Socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen har även behandlat olika förslag på antal ledamöter och ersättare samt 
indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022. 
 
 
§ 55 
Färdtjänst i länet – kommande presentation 
 
Förfrågan har ställts till regionens länstrafik att de ska komma och hålla en presentation 
och svara på frågor. Detta kommer förhoppningsvis kunna ske i februari men annars är 
även mötet i maj på förslag. 
 
 
§ 56 
Strävaområdet 
 
Utvecklingen av området fortsätter och för närvarande har fokus varit på att anlägga 
hängbro, gång- och cykelslingor samt parkeringsplatser. Foton från Eva-Regin Johnston, 
(M), visas från dessa delar av Strävaområdet. 
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§ 57 
Ändra sammanträdestider till eftermiddagar 
 
Beredningarna för Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala Pensionärsrådet har 
enats om att föreslå råden att inför 2022 och tills vidare ändra sammanträdestiderna från 
förmiddagar till eftermiddagar. 
 
Via omröstning bifalles beredningarnas förslag. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet och Kommunala Pensionärsrådet beslutar  
 
att  ändra sammanträdestider från förmiddagar till eftermiddagar  
 
  

Mötestiderna för 2022 kommer därmed att bli enligt följande: 
 
Beredning Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR):   
7 februari, 9 maj, 2 september, 7 november.  Tid: 13:00 – 14:30 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR):  
21 februari, 23 maj, 19 september, 21 november.  Tid: 13:00 – 15:30  
 
Beredning Kommunala pensionärsrådet (KPR ):   
7 februari, 9 maj, 2 september, 7 november.  Tid: 14:00 – 15:30 
Kommunala pensionärsrådet (KPR):    
21 februari, 23 maj, 19 september, 21 november.  Tid: 14:30 – 17:00 

 
  
 
§ 58 
Övrigt 
 
 Information efterfrågas angående kvalitén på den kost som serveras på kommunens 

äldreboenden. 
 

  Information efterfrågas angående läkartätheten i Emmaboda. 
 

 
§ 59 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 21 februari 2022. 
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