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Plats Telefonmöte

Tid 2020-06-05, Klockan 10:00-12:00

Beslutande Robert Rapakko (S)
Agnetha Landberg (C)
Elisabet Odarp, PRO Samorganisationen 
Kerstin Beckman Danielsson, PRO Mönsterås 
Gunilla Hellberg, PRO Ålem 
Froni Isaksson, PRO Blomstermåla 
Barbro Bellhammar, SPF Seniorerna 
Lisbet Mellborg, SPF Seniorerna

Övriga Närvarande Christina Samuelsson, socialchef
Frida Welin, kommunsekreterare

Utsedda att justera Agneta Landberg 

Justering plats och tid Mönsterås 2020-06-26 

           Underskrifter

Paragrafer 6-10

Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin 

Ordförande   …………………………………….........
                       Robert Rapakko  

Justerande    …………………………………………..                     
                 Agneta Landberg 

Protokollet är signerat digitalt 

1



MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida

2020-06-05 2 (7)

 

Ärenden 
                                        

§ 6 Frågor från pensionärsorganisationerna
§ 7 Aktuellt från socialnämnden
§ 8 Aktuellt från kommunen
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Nästa möte
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-05

Pensionärsrådet

KPR §6  

Frågor från pensionärsorganisationerna 

Beslut 
Frågor och svar läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Socialchef Christina Samuelsson svarar på från föregående möte: 

Om det skulle ske en olyckshändelse för en person knuten till väntjänsten är det dennes privata 
hemförsäkring som gäller. Pensionärsrådet föreslår att kommunen skulle kunna stå för självrisken. 
Frågan skickas vidare till personalavdelningen. 

Promenader finns som beviljad insats. 

Rehab har i nuläget i möjlighet att utöka sin verksamhet. Det finns inte heller tid för sjuksköterskorna 
att bedriva uppsökande verksamhet. 

Gällande träning för äldre erbjuder träffpunkterna gympa. Bedrivs även utomhus och annonseras via 
träffpunkterna. Just nu är träffpunkterna stängda men personalen har funnits tillgänglig för 
uppsökande verksamhet när de inte har arbetat på boenden. Träffpunkternas öppettider har 
förändrats men inte minskats. Christina informerar att förvaltningen arbetar för att kunna öppna 
träffpunkterna på ett säkert sätt framöver. 

Kommunen har sökt medel från Kampradfonden och blivit beviljade medel som har gått till bland 
annat datorer och cyklar. 

Kerstin Beckman Danielsson frågar om fixartjänsten finns kvar. Christina berättar att fixartjänsten 
finns kvar och har möjlighet att hjälpa till med arbeten i hemmet så som byta batteri i brandvarnare, 
byta glödlampor eller gardiner. Fixartjänsten är organiserad tillsammans med Hjulet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-05

Pensionärsrådet

KPR §7  

Aktuellt från socialnämnden

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Socialchef Christina Samuelsson informerar om följande: 

230 rekryterade personer till sommaren. Det är svårt att rekrytera till viss yrken exempelvis 
sjuksköterskorna. Förstärker med specialistundersköterskor och vissa delegeringar går över till 
undersköterskor. 

Corona. Har aldrig upplevt något liknande tidigare. Riktlinjer ändras ofta. Mer än en heltidstjänst 
arbetar med att få tag i skyddsutrustning just nu. Finns utrustning för ett par dygn i taget. Har aldrig 
saknat utrustning hittills. Inga problem med att få provtagningar genomförda. Personalen använder 
visir i nära omsorgsarbete. 

Många äldre är isolerade, både hemma och på boende. Personal arbetar med att underlätta för 
dessa personer. Hjälper bland annat till med videosamtal. Har fått undantag från socialstyrelsen att 
lätta på besöksförbudet om någon är väldigt orolig eller i ett palliativt skede. 

IVO har granskat särskilt boende och LSS, de hade inga anmärkningar på arbetssätt och riktlinjer i 
Mönsterås kommun. 

Växelvården har pausats eftersom det innebär kontakt med många olika anställda. För att stötta 
dessa familjer (5-6 st.) utökar kommunen hemtjänsten eller beviljar korttidsboende. 

Antal döda jämfört med år 2019 har inte ökat i Mönsterås kommun under perioden 1 mars till mitten 
av maj. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-05

Pensionärsrådet

KPR §8  

Aktuellt från kommunen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens vice ordförande Robert Rapakko (S) informerar om följande: 

Kommunens ekonomiska läge. Samtliga partier är överens om oförändrade budgetramar för år 2021. 
Budgetarbetet kommer fortsätta under hösten 2020. Befolkningen minskar och skatteunderlaget kan 
försämras vid ökad arbetslöshet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kommer inte ta emot feriejobbare i år. 
Ungdomarna får istället arbetet inom bland annat turism och gata-park. 

Kommunen har ökat antal besök på vandringsleder. Rådet uppmanas rapportera eventuella problem 
på vandringslederna som kan åtgärdas för att öka tillgängligheten. 

Nästa ortsanalys kommer att genomföras i Fliseryd. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-05

Pensionärsrådet

KPR §9  

Övriga frågor

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Göran Sjögren, PRO Fliseryd informerar om att föreningarna har det svårt ekonomiskt. PRO Fliseryd 
har kostnader för bland annat fastigheten. Det är svårt att få hjälp och när aktiviteter måste ställas in 
förlorar föreningen intäkter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-05

Pensionärsrådet

KPR §10  

Nästa möte

Beslut 
Nästa möte med pensionärsrådet äger rum fredagen den 18 september klockan 10:00.
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