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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
Plats och tid  Lindås Folkets Hus 

 2022-09-19, kl. 14.30-16.45 

 
Deltagare Göran Andersson, (C) ordförande 
 Jan Karlsson, (S), 1:e vice ordförande 
 Stefan Nyström, (M), socialnämnden 
 Jan-Olof Jäghagen (S), kommunstyrelsen   
 Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, 2:e vice ordförande  
 Ingrid Normann, PRO Emmaboda 
 Kerstin Lind, PRO Vissefjärda  
 Håkan Persson, SPF  
 Ros-Marie Jonasson, SPF  
 Asta Bjelkenbrant, SPF  
 Gunda Rosenquist, PRO Algutsboda  
 Kerstin Gullander, PRO Lindås   

  
     

Tjänstemän  Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 29-30 
 Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, § 29 
 Michael Börjesson, socialchef  
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Kerstin Lind 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-09-21, kl. 11.15 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 29 – 38 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Göran Andersson 
 
justerare KPR 
  Kerstin Lind 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§  29 Bedrägerier mot äldre och personer med funktionsvariation 
§  30 Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
§  31 Information från 

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

§  32 Övrigt 
§  33 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
§  34 Den kommande Äldreomsorgslagen på remiss 
§  35 Efterfrågan på svar från kommunstyrelsen angående standarden på 

kommunens äldreboenden 
§  36 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§  37 Övrigt 
§  38 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 Kerstin Lind till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 29 
Bedrägerier mot äldre och personer med funktionsvariation 
 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, visar bildspel angående vad äldre och personer 
med funktionsvariation kan göra för att skydda sig mot bedrägerier på stan, i hemmet 
samt på nätet. Han redogör även för vad som utgör ett bedrägeri, hur statistiken för 
anmälda bedrägeribrott ser ut, samt vad som karaktäriserar den här typen av brott. 
 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare, skickar med uppmaning till organisationerna att 
fundera igenom om det finns behov av att komma ut och prata om de här frågorna. 
 
 
§ 30 
Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
 
Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), presenterar sig och redogör för 
sin yrkesroll. Hon har en bakgrund både i att arbeta på regionen såväl som på kommunal 
nivå. 
 
Det är ett lagkrav på att ha en MAS i en kommun.  
Funktionen ska verka för att omsorgstagare men även anställda ska kunna känna sig 
trygga med att lagar, regler och rutiner efterlevs. 
En MAS har övergripande koll på läget, rapporterar avvikelser, och bidrar med att 
utveckla och förbättra den befintliga verksamheten. Säkerställer även kvalitén.  
 
En svag punkt inom hälso- och sjukvården är överlämnande och rapportering av patient 
från sjukhus till hem. Det är viktigt att förbättra detta och öka samarbetet med regionen.   
 
2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, undrar över hur 
det ser ut med antalet läkemedel som finns utskrivna hos enskilda i Emmaboda. 
Tidigare har detta legat på höga nivåer i jämförelse med andra kommuner.  
 
Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om att det görs en 
stegvis genomgång 1-2 gånger om året av föreskrivna läkemedel till enskilda. Om det 
går att plocka bort läkemedel eller ersätta läkemedel med ett bättre alternativ så görs 
detta. 
 
Ordförande Göran Andersson (C) påpekar att det viktigaste i slutändan är att rätt 
läkemedel ges till den enskilde.  
 
Annelie Danielsson, Epilepsiföreningen, understryker att det även är viktigt att 
läkemedel synkar med varandra. 
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§ 31 
Information från 
 
-Socialförvaltningen/Socialnämnden 
 
Fortsatta restriktioner i omsorgen råder på grund av smittspridningen av Covid-19. 
Det har varit en utmaning att klara av bemanningen under sommaren. 
Ett stort antal vikarier har arbetat i omsorgen under sommaren. Personalomsättningen 
har varit hög och en extra rekrytering har behövts göras vilket är ovanligt i Emmaboda. 
Kostnaderna för vikarierna totalt sett under året är mycket höga och samtidigt är 
ordinarie personalstyrka trött och sliten. 
 
Utredning har gjorts av kostnaderna för att helt ta bort delade turer. Den ekonomiska 
konsekvensen skulle bli ökade kostnader på 26 miljoner och samtidigt skulle ett behov 
uppstå av att tillföra 65 nya tjänster. För närvarande håller förvaltningen på att utreda 
kostnaden för att tillföra extratjänster som enbart arbetar helg.  
 
-Bildningsnämnden 
 
Bildningsnämnden hade möte den 15 september. Det nya skolåret har precis inletts. 
Rektorstjänsterna till Vuxenskolan samt Vilhelm Mobergsgymnasiet är tillsatta. 
Ny högstadierektor kommer att rekryteras och nuvarande rektor kommer att övergå till 
tjänsten som biträdande rektor. Ny chef för kulturskolan kommer att rekryteras. 
 
-Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen hade möte 6 september. Höstens arbete har inletts 
Stort fokus på budgetgenomgång. 
 
- Teknik- och fritidsnämnden 
 
Utgår. 
 
 
§ 32 
Övrigt 
 
Inget under övrigt. 
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§ 33 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
 
Michael Börjesson, socialchef, informerar om att Riksdagen har fattat beslut om att det 
ska finnas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Detta har börjat gälla från och med  
1 juli 2022.  
 
Alla som har hemtjänst ska erbjudas detta. Ställningstagande ska göras i förhållande till 
varje enskild omsorgstagare. Dock finns det uppenbara undantag där det inte behövs 
någon fast omsorgskontakt, exempelvis när hemtjänsten enbart omfattar matleveranser.  
 
Det huvudsakliga ansvaret för den fasta omsorgskontakten ligger i att ansvara för 
samordningen av insatser i förhållande till den enskilde. Syftet är att skapa mer 
kontinuitet och göra det enklare för den enskilde 
 
From 1 juli 2023 måste den fasta omsorgskontakten ha titeln undersköterska. 
I Emmaboda används genomgående titeln omsorgsassistent och en översyn behöver 
därför göras för att identifiera om det finns situationer där detta kan bli problematiskt 
för de som ska utgöra fasta omsorgskontakter.  
Översyn behöver även göras för att utvärdera och säkerställa att alla 
utbildningsbakgrunder är godkända hos de som ska vara fasta omsorgskontakter.  
 
Ros-Marie Jonasson, SPF, frågar vem det är som utser de fasta omsorgskontakterna. 
Michael Börjesson, socialchef, svarar att det gör närmast ansvarig chef.  
 
Michael Börjesson, socialchef, avslutar med att informera om det dokument som 
upprättats innehållande en fastställd rutin för den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten.  
 
 
§ 34 
Den kommande Äldreomsorgslagen på remiss 
 
Michael Börjesson, socialchef, informerar om att han håller på att gå igenom remissen 
som omfattar 700 sidor. Kalmar är rent geografiskt närmsta remissinstans och de har 
välkomnat att även andra kommuner i närområdet bidrar med synpunkter. 
 
Äldreomsorgslagen kommer förkortas ÄOL och ska framför allt utgöra ett komplement 
till Socialtjänstlagen. Lagförslagets syfte är att förtydliga äldreomsorgens uppdrag och 
innehåll och föreslå bestämmelser som ska leda till förbättringar och säkerställa mer 
likvärdig kvalitet på äldreomsorgen över hela landet. 
 
Syftet med förslaget till ny lagstiftning är att stärka individperspektivet och 
personcentreringen. Den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, få hjälp och vara 
delaktig i sin äldreomsorg 
 
Nationell kvalitetsutveckling i Äldreomsorgen (NOK) ska regleras i en förordning. 
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I en del av remissen föreslås att kommunen vid behov ska kunna anlita egna läkare på 
regionens bekostnad, något som inte är möjligt idag.  
 
Ordförande Göran Andersson (C) bedömer att rådet förmodligen kommer ha anledning 
att ta upp den kommande Äldreomsorgslagen till diskussion vid fler tillfällen framöver.  
 
 
§ 35 
Efterfrågan på svar från kommunstyrelsen angående standarden på kommunens 
äldreboenden 
 
Stefan Nyström (M) påpekar att han har uppmärksammat frågan och börjat lyfta den i 
olika sammanhang. Han understryker att han för egen del vill att det under den nya 
mandatperioden ska inledas arbete för att åtgärda brister gällande standarden på 
kommunens äldreboenden. 
 
2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, påpekar att rådet 
inte har fått något svar alls från kommunstyrelsen, inte ens om när svar kan tänkas 
komma.  
 
Michael Börjesson, socialchef, informerar om att han har blivit kontaktad och han har 
fått uppfattningen att kommunledningen arbetar med att ta fram ett svar.  
 
Ordförande Göran Andersson (C) konstaterar att rådet tills vidare får godta den 
informationen. 
 
 
§ 36 
Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
 
Lediga lägenheter v 37 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Långasjö  1 
Algutsboda  0 
Bjurbäcksgatan 2 
Esplanaden  0 
Vissefjärda 4 
Totalt 7 
 
Bifall/Avslag särskilt boende 2022-05-01 – 2022-08-31 
 

Ansökningar  10 
Bifall    9 
Avslag   1 
 
 
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-09-19                              8 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 37 
Övrigt 
 
2:e vice ordförande Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, efterfrågar 
information om varför ett antal kurvor som exempelvis nöjdhetsindex i omsorg och 
hemtjänst pekar brant nedåt för Emmaboda kommun i jämförelse med andra kommuner. 
Informationen har hämtats från Kolada (Kommun- och Landstingsdatabasen, öppen 
databas för kommuner och regioner). 
 
Michael Börjesson, socialchef, informerar om att Emmaboda kommun generellt sett har 
legat på en mycket hög nivå i nämnda mätningar men att det förmodligen kan vara 
framför allt pandemin som har gjort sitt till för att graden av nöjdhet ska sjunka något.  
 
Ordförande Göran Andersson (C) meddelar att rådet tar med sig frågan och återkommer 
med mer information. 
 
1:e vice ordförande Jan Karlsson (S) väljer att ta tillfället i akt att påpeka hur viktigt det 
är att ta vara på representanterna i rådet och ber alla komma ihåg vilken skillnad det 
under årens lopp har gjort att ha ett brukarråd för pensionärer.  
Kommunala pensionärsrådet är viktigt! 

 
 

§ 38 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Beredningen till nästa ordinarie möte med rådet äger rum 2022-11-07, kl. 14.00 – 15.30. 
 
Kommunala pensionärsrådets nästa möte äger rum 2022-11-21, kl. 14.30 – 17.00. 
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