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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Lindås Folkets Hus 

 2022-11-21, kl. 14.30-17.00 

 
Deltagare Jan Karlsson, (S), 1:e vice ordförande 
 Stefan Nyström, (M), socialnämnden 
   
 Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, 2:e vice ordförande  
 Asta Bjelkenbrant, SPF 
 Håkan Persson, SPF 
 Ingrid Jensen, SPF 
 Erland Berg PRO Lindås  

 Kent Gustafsson, PRO Algutsboda 
 Pia Kotzan, PRO Emmaboda 
 Ingo Kotzan, PRO Emmaboda 
  
     

Tjänstemän  Sara Sjöstrand, omsorgsassistent samt sakkunnig i välfärdsteknik, § 43 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd, § 44 
 Katarina Eriksson, verksamhetschef hälso- och sjukvård, § 44 
 Michael Börjesson, socialchef  
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Erland Berg 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-11-25, kl. 10.00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 39 – 48 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Jan Karlsson 
 
justerare KPR 
  Erland Berg 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-11-21                              2 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§  39 Taxor och avgifter på socialnämndens områden 
§  40 Information från 

- Socialförvaltningen/socialnämnden  
- Bildningsnämnden 
- Kommunstyrelsen 
- Teknik- och fritidsnämnden 

§  41 Gemensamma sammanträden 2023 
§  42 Övrigt (det gemensamma mötet) 
§  43 Digitaliseringens utmaningar 
§  44 Jämlik hälsa & Nära vård 
§  45 Information om återremiss av svar från kommunstyrelsen angående 

standarden på kommunens äldreboenden 
§  46 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§  47 Övrigt (Kommunala pensionärsrådets möte) 
§  48 Mötets avslutande 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-11-21                              3 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

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

 
II 
Val av justerare 
Kommunala pensionärsrådet väljer Erland Berg till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 39 
Taxor och avgifter på socialnämndens områden 
 
Stefan Nyström, ordförande socialnämnden, går igenom taxor och avgifter på 
socialnämndens områden. 
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, framför uppfattningen att det behövs 
bättre förankring av taxor och avgifter med de bägge råden. 
 
 
§ 40 
Information från 
 
-Socialförvaltningen/Socialnämnden 
Förändringar väntar runt hörnet i och med att förvaltningen börjar tillämpa ”Jämlik 
hälsa & nära vård” fullt ut. 
 
Budgetläget är mycket bekymmersamt med ökande kostnader på många områden 
samtidigt som det är svårt med bemanningen. 
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, efterlyser bättre dialog med råden 
angående ekonomin. Det är viktigt för att öka förståelsen och samtidigt kunna bidra med 
idéer. 
 
Jan Karlsson, PRO Algutsboda, ser allvarligt på att kommunen riskerar att inte kunna 
upprätthålla den höga standarden på omsorg till de äldre och instämmer i att råden 
behöver användas mer. 
 
 
-Bildningsnämnden 
Den Centrala barn- och elevhälsan har fått en ny verksamhetschef.  
Planer finns på att bjuda in henne till Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
 
-Kommunstyrelsen 
Svaret från kommunstyrelsen angående standarden på kommunens äldreboenden blev 
återremitterat på kommunstyrelsens senaste möte och har översänts till Emmaboda 
Bostads AB (EBA) för att de ska besvara frågorna från Kommunala pensionärsrådet. 
 
 
- Teknik- och fritidsnämnden 
Nämnden har för närvarande stort fokus på att hålla koll på el- och bränslepriser. 
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§ 41 
Gemensamma sammanträden 
 
Förslag till sammanträdestider finns framtaget. Eftersom valen av förtroendevalda från 
de politiska partierna inte är klara inför den nya mandatperioden kommer de nya 
sammanträdestiderna behöva tas upp igen vid nästa tillfälle.  
 
Datum för första gemensamma mötet bestäms preliminärt till: 
 
- Tisdagen den 21 februari 
 
 
§ 42 
Övrigt (det gemensamma mötet) 
 
Håkan Persson, SPF, undrar om kommunen även i år kommer att dela ut ett par gratis 
halkskydd till kommunens invånare över 65 år. 
 
Stefan Nyström, ordförande socialnämnden, svarar att det inte finns beslut om något 
annat och att han därför utgår ifrån att tidigare beslut fortfarande gäller.  
 
Jan Karlsson, PRO Algutsboda, framför att han tycker att antalet ledamöter som deltar 
på råden är oroande. 
 
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-11-21                              6 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 43 
Digitaliseringens utmaningar 
 
Sara Sjöstrand, omsorgsassistent och sakkunnig inom välfärdsteknik redogör för  
digitaliseringens utmaningar för äldre samt för hur Emmaboda kommun försöker  
bidra med lösningar. Hon informerar om sitt uppdrag som omsorgshandledare  
inom välfärdsteknik där hennes tre huvudsakliga ansvarsområden är att vara  
kontaktperson för interna och externa kontakter, utföra omvärldsbevakning samt  
vara delaktig i projekt angående välfärdsteknik.  
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en  
målsättning att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och  
e-hälsans möjligheter (e-hälsa = vårdutövande som tar hjälp av elektroniska  
processer och/eller elektronisk kommunikation).  
 
I den nuvarande Socialtjänstplanen för Emmaboda kommun står det angivet att  
förtroendevalda och medarbetare ska sträva efter att ta tillvara digitaliseringens  
möjligheter i syfte att utveckla och stärka människors egna resurser för ökad  
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
 
I Emmaboda kommun har det skapats en Digiguide. En Digiguide är mikrokurser  
i pappersformat med steg-för-steg-instruktioner och bilder som gör det enklare för  
individen att få hjälp med instruktioner för att använda olika digitala verktyg  
såsom appar och tjänster som kan användas med dator, mobiltelefon eller  
surfplatta. Målsättningen är att komma upp i 200 manualer. Manualerna kan den 
enskilde ta med hem för att få öva hemma i sin egen takt. Samarbete beträffande 
Digiguiden sker tillsammans med Emmaboda bibliotek. Syftet med hela satsningen är 
att minska det digitala utanförskapet.  
Välfärdsteknik är överlag till för att skapa självständighet och oberoende hos den  
enskilde. I såväl sjukvården som i omsorgen kan digitala produkter hjälpa den  
enskilde och värna dennes integritet samtidigt som personalen avlastas. Konkreta  
exempel på digitala produkter är signeringslistor, medicinskåp, dosetter,  
medicinrobotar, duschrobotar etc.  
 
Två filmer med exempel på produkter visar en roterande säng som kan omvandlas till en 
fåtölj samt en höj- och sänkbar hygientoalett som är självsanerande. 
 
Det gäller att vara noga med att köpa in individuellt utvalda produkter där det finns ett 
tydligt syfte med produkten. Inte köpa in bara för att köpa in.  
 
Det viktigaste för att möta digitaliseringens utmaningar är att sprida kunskap för att 
minska rädslan för ny teknik. 
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§ 44 
Jämlik hälsa & Nära vård 
 
Katarina Eriksson, verksamhetschef hälso- och sjukvård, samt  
Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg & funktionsstöd, informerar om 
Jämlik hälsa & Nära vård.  
 
Hela landet är inne i en förändringsresa där individens behov ska stå i centrum (IBIC) 
snarare än organisationens behov. Omställningen syftar till att vården i högre grad ska 
organiseras och bedrivas med utgångspunkt i den enskilda människans behov och 
förutsättningar. Det här nya arbetssättet benämns Nära vård och detta begrepp kan ses 
som ett samlingsbegrepp för ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.  
 
Nationellt så används enbart Nära vård som begrepp men ledningen inom social-
förvaltningen har valt att kombinera detta med tillägget Jämlik hälsa. Syftet med detta 
tillägg är att i större utsträckning betona att alla ska ha möjlighet till en jämlik hälsa i 
alla åldrar livet igenom, utifrån sina unika behov.  
 
Kärnan i omställningen till Jämlik hälsa & Nära vård är det personcentrerade  
förhållningssättet som innebär att stöd, vård och omsorg ska ske i överenskommelse  
mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och  
förutsättningar. Det huvudsakliga verktyget som används är team-arbete  
tillsammans med den enskilde.  
 
För närvarande har arbetet inletts i verksamheterna med att stegvis hjälpas åt med  
att prova sig fram för att via team-arbete uppnå målsättningen att tillämpa ett  
personcentrerat förhållningssätt.  
 
Ett avstamp till det breda utvecklingsarbetet på detta område togs i samband med  
kommunens deltagande i konferensen Äldreomsorgsdagarna 2022.  
Emmaboda ligger redan långt fram i och med tillämpningen av Emmaboda-modellen 
och dess salutogena synsätt men det behövs likväl göras ett arbete för att få ihop 
helheten. (Salutogent synsätt = individen ses i sin helhet om människa med fokus på vad 
som kan bidra till att upprätthålla hälsa snarare än vad som orsakar sjukdom.) 
 
§ 45 
Information om återremiss av svar från kommunstyrelsen angående standarden 
på kommunens äldreboenden 
 
Svaret från kommunstyrelsen angående standarden på kommunens äldreboenden blev 
återremitterat på kommunstyrelsens senaste möte och har översänts till Emmaboda 
Bostads AB (EBA) för att de ska besvara frågorna från Kommunala pensionärsrådet. 
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Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, framhåller att av det svar som finns 
såhär långt så finns det mer att önska. Han understryker att det kommer fortsätta att 
komma fler frågor om det inte blir bättre svar än det befintliga. 
 
Stefan Nyström, ordförande socialnämnden, betonar att han har ambitionen att fortsätta 
driva frågan. Det handlar inte om underhåll av befintliga byggnationer. Det behövs en 
rejäl översyn samt nybyggnation. 
 
 
§ 46 
Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
 
Lediga lägenheter v 46 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Långasjö   2 
Algutsboda   3 
Bjurbäcksgatan  3 
Esplanaden   0 
Vissefjärda  4 
Totalt 12 
 
Bifall/Avslag särskilt boende 2022-09-01 – 2022-10-31 
 

Ansökningar   4 
Bifall    4 
Avslag   0 
 
 
§ 47 
Sammanträden 2023 
 
Förslag till sammanträdestider finns framtaget. Eftersom valen av förtroendevalda från 
de politiska partierna inte är klara inför den nya mandatperioden kommer de nya 
sammanträdestiderna behöva tas upp igen vid nästa tillfälle.  
 
Datum för första rådsmötet bestäms preliminärt till: 
 
- Tisdagen den 21 februari 
 
 
§ 48 
Övrigt (Kommunala pensionärsrådet) 
 
Inget övrigt. 
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§ 49 
 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Beredningen till nästa möte med rådet äger preliminärt rum 2023-01-30, kl. 14.00. 
 
Kommunala pensionärsrådets nästa möte äger preliminärt rum 2023-02-21, kl. 14.30. 
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