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Plats Sammanträdesrummet Björken i kommunhuset, Mönsterås

Tid 2020-03-06, klockan 10:00-12:20

Beslutande Anders Johansson (C)
Agnetha Landberg (C) 
Robert Rapakko (S)
Kerstin Beckman Danielsson, PRO Mönsterås
Bertil Edvardsson, PRO Ålem, tjänstgörande ersättare
Göran Sjögren, PRO Fliseryd
Froni Isaksson, PRO Blomstermåla
Barbro Bellhammar, SPF Seniorerna
Lisbeth Mellborg, SPF Seniorerna

Övriga närvarande Christina Samuelsson, socialchef
Sanna Holm, administratör

Utsedda att justera Robert Rapakko och Barbro Bellhammar

Justering plats och tid Kommunhuset 2020-03-24

           Underskrifter

Paragrafer 1-5

Sekreterare   ………………………………………….
                 Sanna Holm

Ordförande   …………………………………….........
                       Anders Johansson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                 Robert Rapakko       Barbro Bellhammar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

Pensionärsrådet

KPR §1

Aktuellt från socialnämnden

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde 
Christina Samuelsson informerar om Solhem. Den 2 mars var startdatum för personalen men 
byggnadsarbetarna var inte klara. Förskolan flyttar in senare. Invigningen ställs in på måndag och 
skjuts upp till ett senare tillfälle. När invigningen skjuts på har brukarna flyttat in och då blir det svårt 
med husesyn, allmänna utrymmen får man titta på då. Det skulle kunna vara så att något rum står 
tomt som man kan titta på. Ett nytt datum för invigning är ännu inte fastställt. I samband med 
Solhem görs hemtjänsten om. Det gamla köket på Allégården görs om och där kommer hemtjänsten 
sedan att flytta in. I hemtjänsten arbetar ett par hundra personer i kommunen och i rapporten som 
kommer står hur många brukare som finns.

Idag står 35 stycken i kö för att komma in på särskilt boende. Många av dessa flyttar in på Solhem. 
Behovet av platser till särskilt boende kommer troligtvis att öka i framtiden.

Det har skrivits ett förslag till nya riktlinjer säger Christina Samuelsson, hur mycket hjälp ska man få 
om man bor i Mönsterås kommun, i april tas det upp i socialnämnden. Politikerna fattar beslut och 
efter det går de ut med information om det sker några förändringar.

Christina Samuelsson informerar även om coronaviruset. I Kalmar län finns det ingen konstaterad 
smitta. Alla kommuner arbetar med viruset i förebyggande syfte. Socialnämnden har en pandemiplan 
och detta är en pandemi. Det är ett nytt virus som ingen av oss har någon motståndskraft för. De 
allra flesta får en lindrig förkylning men några riskerar att få en allvarligare variant av sjukdomen. 
Oavsett Corona ska det gälla alltid att har man förkylning och så vidare ska man inte besöka platser 
där det vistas sköra personer. I kommunen finns en arbetsgrupp i och med coronaviruset och de har 
träffats varje måndag. Länsstyrelsen har också bildat en arbetsgrupp och från Länsstyrelsen får 
kommunens arbetsgrupp information. Mönsterås kommun kan omdirigera personal om det behövs. 
Kontinuerligt arbetas det med risk- och sårbarhetsanalyser. Kommer det andra riktlinjer kommer 
kommunen att ändra sina riktlinjer. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Inga åtgärder internt i kommunen i och med coronaviruset.

Vad händer med bassängen på Allégården? Bassängen är Regionens verksamhet och kommunen kan 
inte lämna något besked om Regionens långsiktiga planer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

Bemanningsenheten ses över i kommunen, för att säkra upp att det finns personal.

Christina Samuelsson ska gå i pension så hon slutar den 1 oktober 2020 och därför ska en ny 
socialchef rekryteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

Pensionärsrådet

KPR §2

Aktuellt från kommunen

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Anders Johansson (C) informerar om aktuell information i kommunen.

Bostadsrätterna som Saltkällan ska bygga är ute till försäljning i hamnen. Det är brist på bostadsrätter 
i kommunen. Anders Johansson (C) informerar om de nya lägenheterna som ska byggas. På 
Fastighetsbyrån i Mönsterås finns mer information.

Ålem – Anders Johansson (C) informerar även om planer på att göra nya tomter i Ålem där det finns 
en detaljplan.

Kaffetorpet – Anders Johansson (C) informerar om det skissförslag som finns på en liten exploatering 
av 25 nya fastigheter vid Kaffetorpet. Två olika alternativ har skissats fram, 25 eller 33. För 
villatomter.

Anders Johansson (C) informerar om Mönsterås hamn samt hur planerna ser ut för exploateringen i 
hamnområdet. Än är det oklart om hamnmagasinet ska finnas kvar. Anders Johansson (C) önskar 
synpunkter på området. Det är viktigt att det förblir ett allmänt område säger han.

Metanolfabriken är i bruk på Mönsterås bruk. Det är den första kommersiella fabriken av 
fordonsmetanol från träråvara.

Vindkraftparken i Alebo kommer att börja byggas i år, i dagsläget södra Sveriges största 
vindkraftpark. En investering på 1,7 miljarder. Många lokala entreprenörer kommer att vara 
engagerade. Stena Renewable kommer att äga vindkraftparken. Anders Johansson (C) informerar om 
möjligheten för föreningar att ansöka om pengar från Stena Renewables vindbonussystem när 
verken är i drift. 36 stycken vindkraftverk kommer att byggas.

Biogas – Robert Rapakko (S) informerar om ett projektet om biogas av gödsel. Anläggningen kan 
komma att uppföras på plats inom vindkraftsparken som ska byggas vid Grimhult men det är inte 
bestämt. Inga beslut är fattade utan arbetet fortsätter.

Under sammanträdet informerar Anders Johansson (C) även om turismen i kommunen och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

konstaterar att turistsäsongen har varit bra. Cykelturismen växer och att vara en attraktiv 
fritidskommun är viktigt för kommunen.

En teknisk chef har rekryterats och det blir Annette Elmgren Pettersson som blir ny teknisk chef.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

Pensionärsrådet

KPR §3

Frågor från pensionärsorganisationerna

Beslut 
Frågan gällande ärendena 1-3 samt svar läggs till handlingarna. Övriga frågor togs emot och 
kommunen återkommer med svar på nästa sammanträde.

Sammanfattning  
PRO Samorganisation har ställt en fråga angående varför de inte fick någon information om följande 
ärenden vid det föregående mötet i december:

1. Ny ordförande i socialnämnden.
2. Omplaceringen av 11 anställda inom socialnämndens område. 
3. En anmälan till lex. Maria, på grund av försummelse på korttidsboende.

I en skrivelse har PRO Samorganisation skrivit att Kalmar kommun kommer att satsa på personal och 
äldre inom äldreomsorgen och de undrar om Mönsterås kommun har samma satsningar inom dessa 
områden:

1. Ökad rehabilitering.
2. Uppsökande verksamhet av sjuksköterska.
3. Kraftsamling mot ensamhet.
4. Gratis träning för äldre.
5. Ännu mer promenader, fika och aktiviteter.

PRO Samorganisation vill också veta hur kommunstyrelsen/socialnämnden ser på satsningarna.

Dagens sammanträde 
Svar:

1. Anders Johansson (C) beklagar, han trodde att han tidigare hade informerat om detta.

2. Anders Johansson (C) svarar att personalfrågor är känsligt att informera om. Vid pensionärsrådets 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

förra sammanträde var personalen inte informerad. Informationen kan inte pensionärsrådet få innan 
personalen. Personalen ska ha informationen först och då blir den offentlig.

3. Christina Samuelsson svarar att de har en skyldighet att alltid rapportera när något går fel, och det 
är vad de har gjort. I detta fallet hade man inte följt de riktlinjer som de har. Vid ett dödsfall ska 
jourläkare kontaktas och det hade dröjt. Dessutom var personal inte observant på Vitsippan i 
förskedet. Detta trots att personalen är utbildad. Christina Samuelsson informerar om deras arbete 
med att anmäla händelser. Alla lex Maria går till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och där blir 
det offentligt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

Pensionärsrådet

KPR §4

Övriga frågor

Beslut 
Frågor från pensionärsorganisationerna tas i framtiden upp i dagordningen före informationen från 
socialnämnden och kommunen. Ställda frågor kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Följande frågor lyfts av pensionärsorganisationerna:

- Frågor från pensionärsorganisationerna vill man lägga först.

- Skylten vid hälsocentralen i Blomstermåla – den syns inte och den behöver ses över.

- Busshållplatsen vid E22 i anslutning till Fliserydsvägen behöver åtgärdas bland annat för att 
öka tillgängligheten påpekar Kerstin Beckman Danielsson.

- Väntjänsten – vilket försäkringsskydd har de som är verksamma inom väntjänsten? 

- Parkering vid hälsocentralen i Blomstermåla har blivit en pendlarparkering. Går det att göra 
något åt detta? Skyltar som säger besök hälsocentralen är ett alternativ.

- Det finns en puckel intill en husvägg på Storgatan i Mönsterås. Vad är syftet? Den är olämplig 
eftersom man kan snubbla.

- Kalmar länstrafik ska börja använda en app för betalningar. Kalmar länstrafik ska bjudas in till 
pensionärsrådet.

Vägkorsningen i Ålem tas upp för diskussion under sammanträdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-03-06

Pensionärsrådet

KPR §5

Nästa möte

Beslut 
Nästa sammanträde med pensionärsrådet äger rum den 5 juni 2020 klockan 10:00.
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