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§ 13

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll har skickats till ledamöter och ersättare.
Pensionärsrådet beslutar
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN
Anita Granström, socialförvaltningen, rapporterar hur bemanningen inom
äldreomsorgen fungerat under sommaren. Våren var ansträngd med stor
efterfrågan på korttidsplatser och en kö till särskilt boende, samtidigt som
landstinget minskade platsantalet inom sin verksamhet. Det fungerade bättre
under sommaren även om det var tufft med vikarier. Det kom in en anmälan om
dubbelbeläggning i ett rum på korttiden, men Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) lämnade anmälan utan anmärkning. Antalet platser i särskilt boende har
minskat något. De ökade kraven på boendets utformning fordrar större yta,
liksom att den boende har fler hjälpmedel som tar plats idag. Däremot är hemtjänsten mer utbyggd, d.v.s. mer hjälp än tidigare kan ges i det egna hemmet.
Göte Pettersson undrar om Rehab som hänvisar personer till privat gym? Anita
svarar att troligen är personen färdigbehandlad hos Rehab och uppmanas då att
fortsätta aktiviteter på gym.
Göran Sjögren frågar om man kan komma direkt hem från sjukhuset, eller
passerar man oftast korttidsboende. Anita svarar att det är prioriterat att gå direkt
hem, men om hemmet inte är tillräckligt anpassat kan man få bo i korttidsboende
under den tid hemmet förbereds. Det är hemtjänstens ansvar att vården fungerar,
aldrig de anhörigas. Barbro Bellhammarhar positiva erfarenheter av bostadsanpassningar inför hemgång (nära anhörig).
Anita berättar att generellt sett fungerar omsorgen i Mönsterås så bra att man tar
emot studiebesök från andra kommuner.
Göran bjuder in till studiebesök på Ekåsa och kan berätta om Ekåsas historia!
Anders Johansson informerar om att när det gäller Solhemsprojektet är kommunen överens med Vectura och avtal ska skrivas under. Enligt planeringen ska
byggnationen vara klar till julen 2019.
Anders berättar också att arbetet med familjecentralen fortskrider, och enligt
planering ska den vara klar hösten 2018. När det gäller hälsocentralen vill landstinget bygga en ny byggnad. Plats för byggnationen letas!
Pensionärsrådet beslutar
Informationen läggs till handlingarna.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

AKTUELLT INOM KOMMUNEN
Anders Johansson berättar att de 32 nya lägenheterna i Mönsterås hamnområde blir inflyttningsklara våren 2018. Samtidigt med husbyggnationen
pågår markarbeten för att göra områden ännu mer attraktivt.
Mönsterås Bostäder AB ska, efter hamnprojektet, titta på nybyggnad av
bostäder intill Torshaga i Ålem. Gunilla Hellberg säger att det kommer bli ett
lyft för Ålem! Anders fyller i att kommunen nu ska genomföra en ortsanalys
för Ålem, för att stödja utvecklingen på orten.
Det råder stor efterfrågan på tomter för nybyggnader av enbostadshus. Kommunen tittar på fortsatt utbyggnad i Oknebäck, samt i Nynäs söder om Oknebäcksvägen.
Befolkningen i kommunen ökar, vilket medför ett stor tryck på ökade antal
platser i framför allt barnomsorg och skola. I juli var vi 13 465 invånare,
vilket är en ökning med 70 personer i år.
Den nationella transportplanen är föremål för remissförfarande. Kalmar län är
i princip utan satsningar, både när det gäller vägar och järnväg, vilket kommunstyrelsen kommer att påpeka i sitt remissvar.
Kommunstyrelsen jobbar med att öka tryggheten i kommunen, och försöker
få polisen att vara mer närvarande. Flera på mötet vittnar om bilkörning
kvällar och nätter i bl.a. hamnområdet.
Pensionärsrådet beslutar
Informationen läggs till handlingarna.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

TRAFIKFRÅGOR
Gatuingenjör Erik Innerstedt deltar på mötet för att diskutera trafikfrågor.
Göte Pettersson tar upp att pensionärsorganisationernas möteslokaler i köpingen
saknar tillgång till erforderligt antal parkeringsplatser. Parkeringsplatser som
finns tillgängliga (förutom ett mindre antal intill möteslokalen) är bakom biblioteket, vid kommunhuset, vid resecentrum, parkeringsplatsen framför apoteket.
Inger Danielsson säger att just nu kan bilarna också stå på gamla prästgårdstomten. För att se till att de som har svårt att gå från bilen till lokalen kan man
göra fler platser reserverade för handikappade nära porten. Göran Sjögren säger
att parkeringsplatsen utanför PRO-lokalen i Fliseryd saknar asfalt i kanterna –
Erik tittar på vem som äger marken.
Göte visar bilder på trottoaren utmed Sandgatan, Blomstermåla, och säger att det
växer både på trottoaren och häckar som hänger över staket. Göte tar också upp
att ovårdade tomter. Erik säger att tekniska kontoret kan uppmana privata fastighetsägare att röja framför allt utmed tomtgräns mot trottoar, och byggnadsnämnden kan ålägga fastighetsägaren att städa tomten genom att specificera vad
som ska åtgärdas.
Sven-Olof Svensson påpekar att skylten om vårdcentral i Blomstermåla placerats
mellan två träd, vilket gör att den syns dåligt. Väghållare där är Trafikverket,
men träden är kommunens. Erik tar med frågan.
Barbro Bellhammar undrar hur det går med gång- och cykelvägen mellan
Timmernabben och Mönsterås? Den är på gång; planarbetet är klart, byggstart i
februari och klar till midsommar.
Göte säger att utmed Smittegårdsvägen är det diken på båda sidor, men diket har
fyllts igen på vissa ställen för att man ska kunna komma in på tomten. Därmed
fungerar inte dräneringen. Erik tar med frågan, och återkommer med svar.
Göte undrar om bevattningsförbudet fungerat? Ander Johansson säger att det
inte märkts något slösande med vatten.
Agneta Borrie frågar om de träd som dött till följd av almsjukan, vem tar bort
dem? Svaret är markägaren. Utmed Kuggåsvägen står de på Trafikverkets mark
samt på privatägd mark.
Erik Innerstedt noterar alla de platser som tagits upp för behov av åtgärder.
Pensionärsrådet beslutar
Diskussionen läggs till handlingarna.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde med KPR hålls fredagen den 8 december 2017, kl. 10.00.
-----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

