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Plats och tid  Karl-Oskar Emmaboda eller via Teams 

 2020-09-14, kl. 09:30 – 12:00 
 
Deltagare Göran Andersson , (C) ordförande 
 Jan Karlsson, (S), 1 v ordförande 
 Stefan Nyström, (M), socialnämnden 
 Martin Henriksson, (SD), socialnämnden 
 Jan-Olof Jäghagen (S), kommunstyrelsen   
 Ingrid Norman, Emmaboda PRO 
 Ulla Gustavsson, Algutsboda PRO 
 Kerstin Gullander, PRO Lindås 
 Gösta Karlman, PRO Vissefjärda 
 Kerstin Lind, PRO Vissefjärda 
 Ing-Margreth Karlsson, SPF 
 Ingrid Jensen, SPF 
 Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen 
 Göte Lundberg, Demensanhörigföreningen 
  
Tjänstemän  Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

Michael Börjesson, socialchef  
  
  
Utses att justera Jan Karlsson (S) 
 
Plats och tid Plats, Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus  

2020-09-25 kl. 08:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 7 – 16 
 Lena Limslätt-Petersson 
 
ordförande  
 Göran Andersson 
 
justerare KPR 
  Jan Karlsson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III  Godkännande av dagordningen 
  
§ 7 Föregående protokoll 
§ 8 Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för 

äldre – Hur gör man i Emmaboda 
§ 9 Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
§ 10 Socialtjänstplan  
§ 11 Sträva Emmaboda aktivitetsområde – Information  
§ 12 Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
§ 13 Teknik- och fritidsnämnden informerar 
§ 14 Kommunstyrelsen informerar 
§ 15 Övrigt 
§ 16 Mötet avslutas 
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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 
Dagordningen godkänns. 

 



                   Sammanträdesprotokoll  
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2020-09-14                             
  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 7 
Föregående protokoll 
 

• Besök av kommunens demensteam, demensjuksköterska och 
Silviasystrar – Framflyttat p. g. a Covid-19. 
Svar: Linda Fransson och Johanna Håkansson samt kommunens 
demensjuksköterska bjuds in till pensionärsrådets möte 
2020-11-23 för en uppdatering av hur arbetet i demensteamet 
fortskrider( se KPE 2016-02-29 § 10 Demensteamet – Hur arbetar man 
i Emmaboda kommun). 
Då besvaras också frågan om man i verksamheterna har nytta av 
Silviasystrarna.  
Hälsocentralens äldre/demensjuksköterska och demensläkare inbjudes 
till något rådsmöte under 2021.  

• Planerad utbyggnad Bjurbäcksgatan 46.  
Svar: 2014 beslutades om att bygga ett särskilt boende i anslutning till 
Bjurbäcksgatan 46. Man gjorde en upphandling men det blev för dyrt, 
ärendet återremitterades och man beslutade att bygga vinterträdgården. 
Efter detta har det inte hänt något. Ärendet har stannat upp 
Stig-Ove Andersson: Viktigt att det blir ett avslut på ärendet. 

 
Tankar/frågor från brukarrådet: 
Göran Andersson: Finns det några demografiuppgifter på hur många särskilda 
boenden som behövs i framtiden?  
Stig-Ove Andersson: Demografi angående detta finns i den genomförda LOV- 
utredningen som genomfördes 2012 och där socialnämnden 2013-03-20 
beslutade att LOV-utredningen skulle översändas till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.  
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§ 8 
Kommuners möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för 
äldre – Hur gör man i Emmaboda kommun 
 
Regeringen föreslog ett förtydligande av kommuners möjlighet att skapa 
biståndsbedömt trygghetsboende, Det är en behovsprövad boendeform för äldre 
människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men 
som inte  
har behov av omsorg eller vård dygnet runt.  
I ett trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt 
hemsjukvård samt möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Riksdagen sa ja till regeringens 
förslag angående detta och längändringen började gälla den 2 april 2019. 
 
I Emmaboda kommun har man valt, utifrån socialtjänstlagen, att verka för att 
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga 
förhållanden  
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, erbjuder 
Emmaboda kommun trygghetsboende enligt följande riktlinjer: 

• För att få tillgång till trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. 
Sammanboende maka eller make som är under 70 år har också rätt till 
trygghetsboende. 

• Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av 
fastighetsägaren och förvaltare av fastigheten. 

• Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska finnas utrymme för de 
boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

• Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider för varje 
dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma 
måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. 

• Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar 
om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel vid 
förflyttning. 

 
Socialförvaltningen Emmaboda kommun har valt att inte införa bistånds-
bedömt trygghetsboende eftersom vi har välfungerande riktlinjer och det skulle 
enbart bli en administration för biståndshandläggarna istället för att de som 
uppfyller kriterierna kan ställa sig i kö för att få en trygghetsbostad. I dagsläget 
är det enligt Bostadsbolaget EBA 14 stycken i kö för trygghetsboende. 
____ 
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§ 9 
Lediga särskilda boenden/Ansökningar 
 
Lediga lägenheter v 37 
SÄBO Antal lediga SÄBO 
Vissefjärda 4 
Algutsboda 4 
Långasjö 1 
Esplanaden 0 
Bjurbäcksgatan 46 4 
Totalt 13 
 
Bifall/Avslag särskilt boende 2020-05-01 – 2020-08-31 
 
Ansökningar  6 st. varav beslut inte fattats i två ansökningar 
Bifall   6 st. varav två inkom före gällande period 
Avslag  1 st. ansökan inkom innan gällande period 
 
Avslag  = Personen är inte, utifrån socialtjänstlagen (SoL), berättigad till 
bistånd i form av särskilt boende. 
____ 
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§ 10   
Socialtjänstplan - Information 
 
Socialnämnden har i två workshops arbetat fram en revidering av Emmaboda 
kommuns socialtjänstplan. Socialnämnden har arbetat i grupper där dialog förts 
kring avsnitten i socialtjänstplanen. 
Det har inte gjorts några stora förändringar innehållsmässigt utan mer 
omflyttning av stycken och minskning av dubbeltext (text som sa samma sak 
men på olika ställen) för att öka läsbarheten. 
Brukarråden informeras om revideringen innan socialnämnden beslutar 
angående revideringen av socialtjänstplanen vid nämndsmötet 2020-09-23. 
____ 
 
Tankar/frågor från brukarråden: 
Ingrid Norman: Önskemål om ett förtydligande av det salutogena synsättet – 
”Alla är individer med olika förutsättningar. Att arbeta utifrån ett salutogent 
synsätt innebär att utgå från det friska, se individen och att stimulera till 
självständighet och meningsfullhet”. (Emmaboda Modellen) 
_____ 
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§ 11 
Sträva – Emmaboda aktivitetsområde – Information 
 
Gullbritt Hellborg, ordförande kommunala tillgänglighetsrådet har 2020-06-08 
skickat in en skrivelse till Olof Sörensen, Sträva Emmaboda aktivitetsområde. 
I skrivelsen önskar tillgänglighetsrådet: 

• Tydliga informationsskyltar där även blindskrift finns med för 
synskadade och att dessa placeras så att de kan nås även om man är 
rullstolsburen. 

• Skyltar med angivande av avstånd i utemiljön till olika saker. 
• Soffor utplacerade längs gångstråk för vila till de som behöver. 
• Utemiljö och klubbhus ska vara lätt tillgängliga och anpassade för olika 

sorters funktionshinder. 
• Anpassad akustik och hörselslinga ska finnas i klubbhus. 
• Dövblinda får inte glömmas bort när klubbhus iordningställs. 
• Färgsättning av klubbhus och dess innemiljö ska särskilt anpassas till 

personer med autismspektrum. 
 
Eva Regin Johnston som är engagerad i Sträva Emmaboda aktivitetsområde 
önskar att råden är delaktiga av utformningen av området.  
Projektet ska förhoppningsvis utmynna till en ny mötesplats där visionen är att 
området ska vara gott för både kropp och själ.  
Sträva Emmaboda aktivitetsområde – en del i arbetet med att Emmaboda 
kommun blir en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.  
Om brukarråden vill träffa Verdakommittén – Kontakta Eva Regin Johnston. 
____ 
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§ 12 
Socialförvaltningen/Socialnämnden informerar 
 

Covid 19 
• Fortfarande inne i ”pandemitänk”. Än så länge har vi inte någon smitta i 

våra verksamheter. Arbetet fortsätter med att minimera riskerna så att 
smitta inte kommer in i verksamheterna. 

• Personalen är noggrann och följer givna rekommendationer. 
• Stora inköp av skyddsutrustning till personalen har gjorts. 
• Det finns ett Covid19-boende förberett. Personal är utbildad och om det 

kommer in smitta i verksamheterna kan man snabbt starta upp detta 
boende. 

• Kommunen kommer fortsatt att följa de restriktioner och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten i 
Region Kalmar gällande öppnande av särskilda boenden och 
mötesplatser. 
 

Tankar från råden gällande Covid19: 
Gösta Karlman: Man måste bryta den här isoleringen – Hitta bra framkomliga 
vägar att kunna mötas under ordnade former. 
Stig-Ove Andersson: Socialförvaltningen har arbetat mycket bra med detta. 
Viktigt att fortsatt vara försiktig. Viktigt att hitta sätt att leva med detta utan 
att smittan sprids. 

____ 
 

Socialnämndens mål 2020 – 2032 
Socialnämnden arbetar med att fastställa mål fram till 2032. Beredningens 
förslag på målformulering: 
Socialnämndens verksamhet ska utgå från lagar, förordningar, vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Samverkan inom förvaltning och kommun samt med 
andra myndigheter och organisationer ska eftersträvas.  
 
Under period 2020-2032 ska utöver detta, extra fokus riktas mot att skapa 
förutsättningar för människor till en meningsfull vardag genom  

 riktade insatser för att människor ska komma i egen försörjning 
och/eller sysselsättning. 

 att använda digitala hjälpmedel för stöd och hjälp till kommun- 
invånare och medarbetare. 

 att öka möjligheten till stöd och hjälp på hemmaplan som alternativ 
till placering. 

____ 
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Tankar/frågor från brukarråden: 
• Stig-Ove Andersson: Vad har man för tankar till att använda pengar, 

som regeringen skickar ut? 
Michael Börjesson, socialchef svarar: Först måste man veta vilka 
pengar man får, så hur dessa ska användas har man inte tagit ställning 
till ännu. 

• Ingrid Norman: Digital tillsyn är det något som Emmaboda kommun 
börjat använda sig av? 
Michael Börjesson, socialchef svarar: Nej, man har inte börjat använda 
detta. Emmaboda kommun funderar på att ha trygghetskameror för 
tillsyn på natten, detta för att inte störa den enskilde om denne sover 
lugnt. Om detta ska användas måste det ske i samråd med den enskilde. 
I nuläget måste förvaltningen fokusera på att trygghetslarmen ska 
fungera. 

____  
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§ 13 
Teknik- och fritidsnämnden informerar 
 

• Det kommer att bli en rastplats i Eriksmåla. 
• Tennisplanen i Broakulla är färdig. 
• Sträva Emmaboda aktivitetsområde kommer att tas upp i teknik och 

fritidsnämnden. 
____ 
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§ 14 
Kommunstyrelsen informerar 
 

Omorganisation – Bibliotek 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
• att stänga Boda Glasbruks bibliotek och att köpa tjänsten Bokbuss 

till samhället. 
• att uppdra åt bildningsförvaltningen att öppna ett utlämningsställe för 

beställda böcker i Eriksmåla. 
• att göra Lindås bibliotek till enbart skolbibliotek, och lägga ner 

folkbiblioteksdelen. 
• att inte återöppna Eriksmåla närbibliotek. 
• att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillse att förskolan och 

skolan får likvärdig biblioteksservice. 
• att uppdra åt bildningsförvaltningen att marknadsföra tjänsten 

”Boken kommer”. 
_____ 
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§ 15 
Övrigt 
 
Gösta Karlman tackar för ett bra möte. 
____ 

 
§ 16 
Mötets avslutande 
 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat. 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2020-11-23, kl. 09.30-12.00. 
_____ 
 


