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Plats och tid  Dackesalen, Folkets Hus, Emmaboda 

 2022-05-23, kl. 14.30-17.00 

 
Deltagare Göran Andersson, (C) ordförande 
 Jan Karlsson, (S), 1:e vice ordförande 
 Stefan Nyström, (M),  
  
 Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, 2:e vice ordförande  
 Kerstin Lind, PRO Vissefjärda 
 Pia Kotzan, PRO Emmaboda   

 Ingrid Normann, PRO   
 Gunda Rosenquist, PRO Algutsboda 
 Håkan Persson, SPF 
 Asta Bjelkenbrant, SPF  
 Ros-Marie Jonasson, SPF 

 Ing-Margreth Karlsson, SPF 
 Ingrid Jensen, SPF 
     
Tjänstemän  Katarina Eriksson, verksamhetschef hälsa och sjukvård, § 20 
 Michael Börjesson, socialchef  
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Ingrid Normann 
 
Plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-05-27, kl. 11:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 16 – 28 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Göran Andersson 
 
justerare KPR 
  Ingrid Normann 
 
    
  
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-05-23                              2 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§  16 Kalmar Länstrafik (KLT) informerar och svarar på frågor angående 

färdtjänst 
§  17 Information från: - Socialförvaltningen/socialnämnden  
§  18 Övrigt 
§  19 Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
§  20 Presentation av ny verksamhetschef för hälsa och sjukvård 
§  21 Information om Emmabodas framtida demografi 
§  22 Frågor till kommunstyrelsen om standarden på kommunens äldreboenden 
§  23 Information om ändring av reglementet för Kommunala pensionärsrådet 

beslutad av Kommunfullmäktige i december 
§  24 Initiativ att ändra reglementet för Kommunala pensionärsrådet angående 

antalet ledamöter 
§  25 Kort information angående läkartäthet 
§  26 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§  27 Övrigt 
§  28 Mötets avslutande 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-05-23                              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 Ingrid Normann till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum 

2022-05-23 4 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 16
Kalmar Länstrafik (KLT) informerar och svarar på frågor angående färdtjänst

Esmeralda Futterer, 1: linjens chef - basenhet produktion på KLT, och Gerd Svensson, 
handläggare lämnar information: 

Kalmar länstrafik (KLT) är ansvariga för handläggningen av färdtjänst. Det är inte 
kommunen som har hand om detta. 

Det finns sex handläggare som sitter placerade i Kalmar, Oskarshamn och Högsby. 
I Kalmar län finns det 4905 stycken beviljade tillstånd till färdtjänst. 
I Emmaboda kommun finns det 218 stycken beviljade tillstånd till färdtjänst. 

Lag om färdtjänst (1997:736) är utgångspunkten för all handläggning och allt 
beslutsfattande.  

Det är viktigt att särskilja det som kallas för sjukresa från den ordinarie färdtjänstresan. 
Att få en sjukresa beviljad i samband med vårdbesök avgörs alltid av sjukvården, inte av 
KLT. Det största uppdraget för KLT när det gäller sjukresor är att betala ut ersättning 
för detta.  

KLT ställer stora krav på att chaufförer ska ha rätt trafikrelaterad utbildning, klara 
språktest, samt ha tydliga instruktioner vad gäller bemötande. Dessa krav ställs på de 
upphandlade trafikföretagen. Det utförs dock inga kontroller och det är därför mycket 
viktigt med återkoppling från resenärerna.  

Inlämning av synpunkter och klagomål via hemsidan gås igenom: 
https://kalmarlanstrafik.se/serviceresor/synpunkter-pa-din-serviceresa 
Det går även bra att ringa till KLT på telefon: 010 – 21 21 021. 

§ 17
Information från: - Socialförvaltningen/Socialnämnden

Michael Börjesson, socialchef, informerar om att det har varit en del chefsbyten på 
enhetsnivå inom äldreomsorgen och funktionsstöd. 

För närvarande är det ett stort bekymmer för socialförvaltningen att rekrytera 
omsorgsassistenter. Det är nätt och jämnt att det går att lösa sommarledigheterna och 
situationen förväntas bli ännu mer bekymmersam på lång sikt. 
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§ 18 
Övrigt 
 
Inget under övrigt. 
 
 
§ 19 
Presentation av ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 
Utgår. 
 
Den nya medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) heter Åsa Nyberg. Hon fick tyvärr 
förhinder inför mötet och närvarar ej. Förhoppningen är att presentationen ska kunna 
göras på nästkommande möte istället.  
 
 
§ 20 
Presentation av ny verksamhetschef för hälsa och sjukvård 
 
Den nya verksamhetschefen för hälsa och sjukvård; Katarina Eriksson, presenterar sig 
och berättar om vad hon har arbetat med tidigare.  
Huvuduppdraget i rollen som verksamhetschef för hälsa och sjukvård är att säkerställa 
att kommuninvånarna får en god och säker vård.  
Det kommer att var en utmaning att ta sig an rekryteringsläget. Många pensionsavgångar 
är på gång samtidigt som det råder brist på legitimerad personal. 
”Nära Vård” kommer att bli en annan utmaning där fler insatser ska utföras av 
kommunen snarare än av regionen. 
 
Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen, efterfrågar om det finns särskild 
kompetens för att hantera demenssjukdomar samt om det finns beredskap för att kunna 
möta allt yngre dementa. 
 
Katarina Eriksson, verksamhetschef hälsa och sjukvård, svarar att det finns en 
sjuksköterska som är demensansvarig. Hon svarar även att det finns beredskap för att 
hantera sjukdomsbilden hos yngre personer men inte lika stor erfarenhet.  
 
Avslutningsvis nämns även uppdraget som den medicinska sjuksköterskan (MAS) har 
samt hur den rollen hänger samman med rollen som verksamhetschef för hälsa sjukvård. 
 
 
§ 21 
Information om Emmabodas framtida demografi 
 
Socialchef Michael Börjesson informerar om kommande utmaningar för äldreomsorgen 
med avseende på demografi (befolkningsstatistik). 
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Antal personer med hemtjänstinsatser ökar och behovet av att anställa fler ökar. 
Parallellt med detta blir det allt svårare att hitta personal att anställa. 
 
Redan nu skulle 25 nyanställningar behöva göras. Detta skulle innebära 10 miljoner i 
ökade kostnader. 
 
Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) pekar på att följande befolkningsutveckling 
kommer att bli aktuell i Emmaboda:  
 

 Antalet människor mellan 80-89 år ökar med 35 procent på 10 år. 
 Antalet människor mellan 90-99 år ökar med 25 procent på 10 år. 

 
Kommunen behöver hitta en strategi för att hantera denna utmaning.  
Ing-Margreth Karlsson, SPF, betonar att anhöriga är en förutsättning för att inte 
samhället ska belastas ännu mer. Anhöriga drar redan idag ett tungt lass.  
 
 
§ 22 
Frågor till kommunstyrelsen om standarden på kommunens äldreboenden 
 
Ordförande Göran Andersson (C) redogör för skrivelse författad av presidiet. Innehållet 
består av frågor till kommunstyrelsen om standarden på kommunens äldreboenden.  
 
Stefan Nyström (M) anser att Vissefjärda behöver läggas till i uppräkningen av orter. 
 
Ordförande Göran Andersson (C) instämmer.  
 
Kommunala pensionärsrådet lägger till orten Vissefjärda bland uppräknade orter i 
skrivelsen. 
 
Kommunala pensionärsrådet beslutar: 
 

att  översända skrivelsen ”Frågor om standarden på kommunens 
äldreboenden” till kommunstyrelsen och efterfråga svar 

 
 
§ 23 
Information om ändring av reglementet för Kommunala pensionärsrådet beslutad 
av Kommunfullmäktige i december 
 
Ordförande Göran Andersson (C) informerar om att kommunfullmäktige  
2021-12-13 § 155 ändrade en tidigare formulering i reglementet (beslutad i  
KF 2019-11-25 § 125) från: 
 
 
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2022-05-23                              7 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Organisationen för rådet sammanfaller med mandattiden för Kommunstyrelsens 
ledamöter. De externa organisationerna skall mellan den 1 januari och den 1 
februari, året efter det att kommunfullmäktige valts, lämna förslag till 
Socialnämnden på ledamöter och ersättare. 

 
till: 
 

Organisationen för rådet sammanfaller med mandattiden för Kommunstyrelsens 
ledamöter. De externa organisationerna skall meddela Socialnämnden vilka 
ledamöter som representerarar föreningen, och under vilken tid 
representationen gäller. 

 
Nyheten är att föreningarna själva bestämmer mandattid för sina representanter. 
 
 
§ 24 
Initiativ att ändra reglementet för Kommunala pensionärsrådet angående antalet 
ledamöter 
 
Ordförande Göran Andersson (C) redogör för förslag till begäran om ändring i 
reglementet för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) angående antalet 
föreningsledamöter innebärande att antalet ledamöter föreslås ändras från: 
 
För föreningarna: 
PRO Emmaboda (hela kommunen)  6 ledamöter och 6 ersättare  
SPF Emmaboda (hela kommunen)  6 ledamöter och 6 ersättare  
Demensanhörigföreningen   1 ledamot och 1 ersättare  
  
För kommunen:  
Socialnämnden   3 ledamöter och 3 ersättare  
Kommunstyrelsen   2 ledamöter och 2 ersättare 
 
till:  
 
För föreningarna: 
PRO Algutsboda   1 ledamot och 1 ersättare 
PRO Emmaboda   1 ledamot och 1 ersättare 
PRO Lindås   1 ledamot och 1 ersättare 
PRO Vissefjärda   1 ledamot och 1 ersättare 
SPF Emmaboda (hela kommunen) 4 ledamöter och 4 ersättare 
Demensanhörigföreningen   1 ledamot och 1 ersättare  
 
För kommunen:  
Socialnämnden   3 ledamöter och 3 ersättare  
Kommunstyrelsen   2 ledamöter och 2 ersättare 
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Kommunala pensionärsrådet beslutar: 
 

att  använda sig av sin initiativrätt för att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att ändra ”Reglemente för: Kommunala 
pensionärsrådet, KPR” enligt förslag 

 
 
§ 25 
Kort information angående läkartäthet 
 
Emmaboda kommun har ca 9400 invånare 
På Emmaboda hälsocentral består grundbemanningen av 9 st läkare varav 8 st är 
allmänspecialister och 1 st gör sin specialisttjänstgöring. 
På den privata vårdcentralen Astrakanen efterlevs uppdraget att ha 2 samlokaliserade 
läkare som minimikrav. 
 
 
§ 26 
Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
 
Lediga lägenheter v 20 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 3 
Algutsboda 1 
Långasjö 4 
Esplanaden 0 
Bjurbäcksgatan 46 3 
Totalt 11 
 
Bifall/Avslag särskilt boende 2022-02-01 – 2022-04-30 
 

Ansökningar  6 
Bifall   6 
Avslag  0 
 
 
§ 27 
Övrigt 
 
Inget övrigt. 
 

 
§ 28 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2022-09-19, kl. 14.30 – 17.00. 
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