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Plats Telefonmöte

Tid 2020-09-18, Klockan 10:00-11:50

Beslutande Anders Johansson (C)
Robert Rapakko (S)
Elisabeth Odarp, PRO samorganisationen 
Kerstin Beckman Danielsson, PRO Mönsterås 
Gunilla Hellberg, PRO Ålem 
Göran Sjögren, PRO Fliseryd 
Froni Isaksson, PRO Blomstermåla 
Barbro Bellhammar, SPF Seniorerna 
Lisbeth Mellborg, SPF Seniorerna 

Övriga Närvarande Anita Granström, biståndschef 
Sanna Holm, administratör 
Frida, Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Robert Rapakko (S)

Justering plats och tid Digital justering  

           

Paragrafer 11-15

Sekreterare  Frida Welin 

Ordförande  Anders Johansson (C)
                       

Justerande  Robert Rapakko (S)              
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-18

Pensionärsrådet

KPR §11  

Frågor från pensionärsorganisationerna 

Beslut 
Frågor och svar läggs till handlingarna. 

Diskussion gällande målsättningar för äldreomsorgen återupptas på kommande möte. 

Sammanfattning  
Göran Sjögren, Samorganisationen för PRO i Mönsterås har ställt en fråga angående hur Mönsterås 
kommun kommer bevaka möjligheten att bevara en fungerande hälsocentral i Blomstermåla när den 
nya hälsocentralen öppnas i Mönsterås.

Kerstin Beckman Danielsson, PRO styrelsen Mönsterås har i en skrivelse ställt frågor angående 
äldreomsorgen. Frågorna som ska besvaras är om personalen kan sätta dropp, om det finns syrgas på 
kommunens äldreboenden och om personalen kan hantera den, hur den långsiktiga äldrevårdens 
organisation ser ut samt vilka ekonomiska och personella investeringar och satsningar som kommer 
att genomföras för att äldre inte ska känna sig oroliga inför framtiden.

Dagens sammanträde 
Anders Johansson (C) svarar på frågan och säger att sådana här planer får överhuvudtaget inte 
påverka Blomstermåla. Regionen försäkrar att en ny hälsocentral i Mönsterås inte påverkar 
hälsocentralen i Blomstermåla. Den ena får inte ersätta den andra och det behövs en hälsocentral i 
Blomstermåla. 

Anita Granström svarar på sakfrågorna och säger att kommunsjuksköterskorna kan sätta dropp och 
det är på ordination från läkare. Så det är vanligt att det sker på sjukhus men det beror på i vilken 
situation personen är i. Dropp är en uppgift för sjuksköterskor, det är ett stort ansvar och kräver 
kompetens. Även blodtransfusioner sker också. Barbro Bellhammar säger att det är viktigt att det 
finns personal som är utbildade att ta hand om gamla människor. Som fast anställd ska du ha 
utbildning säger Anita Granström men på sommaren klarar de inte verksamheten utan att ta in 
outbildade vikarier. Personal flyttas inte på samma sätt som tidigare. 

Syrgas blir på ordination av läkare och utbildad personal kan hantera det men det går också att få 
instruktion. Frågan tar Anita Granström med sig, det är ett ansvar att hantera syrgas om den ska 
finnas.
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Anders Johansson (C) informerar om att byggnationer är något de tittar på hela tiden. Prognoser hur 
framtiden kan tänkas gestalta sig. Allt bygger på prognoser och bedömningar. God tillgång till särskilt 
boende platser. Mindre vård på sjukhusen och mer vård i hemkommunen. Den nya lagen om 
utskrivning kom för snart två år sedan säger Anita Granström. Det gagnar den enskilde att slippa byta 
miljö. 

Covid är alla oroliga för säger Anita Granström. Bra rutiner finns likaså gott om skyddsutrustning. Det 
nationella besöksförbudet upphör den 1 oktober och arbetet pågår angående Corona. Rutiner finns 
för det här säger Anders Johansson (C) och berättar att en pandemiplan finns.

Synpunkter på de förslag på besparingar som har kommit in från verksamheterna från 
socialnämnden. Samorganisationen säger nej till förslaget att lägga ner träffpunkterna. Anders 
Johansson (C) säger att kommunfullmäktige inte ställer sig bakom nedläggning av träffpunkter, daglig 
verksamhet. Kommunalrådet vill bjuda in till en diskussion för att få verksamheten att fungera bästa 
sätt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-18

Pensionärsrådet

KPR §12  

Aktuellt från socialnämnden 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Anita Granström informerar om följande: 

Josefine Bengtsson är ny äldreomsorgschef och Annelie Gollungberg är ny socialchef fram till 
årsskiftet. 

Anita Granström informerar om att de arbetar mycket med ekonomin då de har problem med 
ekonomin, det är ett pågående arbete säger hon. Det som är på gång är att de har reviderat 
riktlinjerna enligt socialtjänstlagen. När beslut är fattat kommer de att finnas på hemsidan. Den nya 
socialchefen började i mitten av augusti och har i uppdrag att arbeta med detta.

God tillgång till särskilda boenden. Nu finns många lediga särskilda boenden. Det diskuteras att 
Smörblomman ska ställas tomt. Det är upp till socialnämnden säger Anders Johansson (C). Vi blir 
äldre och äldre berättar han men också friskare och friskare det är en bra samhällsutveckling. Tiden i 
särskilt boende tenderar att minska säger Anita Granström. Det finns lediga platser på samtliga 
boenden idag berättar Anders Johansson (C). 
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Sammanträdesdatum:
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Pensionärsrådet

KPR §13  

Aktuellt från kommunen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunalråd Anders Johansson informerar om följande: 

På den politiska sidan har de haft en krisledningsnämnd aktiverad i kommunen för att få en central 
syrning. Den nämnden är nu avvecklad men kan aktiveras igen om det behövs.

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden brottas med underskott och det tar mycket kraft 
att få balans i det säger Anders Johansson (C). 

Vindkraftsprojektet är ett stort projekt och mycket pengar investeras. Det går enligt plan säger 
Anders Johansson (C) och vi kommer att se verken under våren år 2022. De kommer att producera 
fullt ut vid nyår år 2022.

Corona, påverkan på handel och turism under april, maj, juni. Mer turister under juli. Oro för att 
smittspridningen skulle ta fart under sommaren. Juli var en bra månad för camping, hotell och 
handel. Skiljer sig mellan affärerna men ändå likt en vanlig juli och augusti. Handeln är orolig 
eftersom de inte kan ha sina vanliga evenemang. 

Företagen har klarat sig över lag bra. Underleverantörer till flyg har det svårt. Ingen efterfrågan på 
delar till flygplan. 

Arbetslösheten har ökat under sommaren. Framför allt beror det på uteblivna sommarjobb på 
företagen. Har minskat lite när högskolor och universitet har kommit igång. Inte alarmerande. 9 % 
arbetslöshet, en uppgång från ca. 8 % men en mindre uppgång än vad de befarade. Arbetare till bl.a. 
vindkraftverken går på hotell och handlar i butiker. 

Arbetet med detaljplan för hamnen pågår. Kommer att tas upp i november. Inte mycket synpunkter. 
Länsstyrelsen vill veta hur vi kommer hantera stigande havsnivåer. 

Efter beskedet om att Migrationsverket kommer säga upp lägenheter i Blomstermåla för kommunen 
dialog med både fastighetsägaren Stångå konsult och Migrationsverket. Beslut påverkar kommunen 
verksamheter, främst barnomsorgen. Det finns ännu ingen plan för vad som ska ske med Salthäll. 
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Sammanträdesdatum:
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Pensionärsrådet

KPR §14  

Övriga frågor 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Pensionärsorganisationerna informerar om aktuellt läge gällande ekonomi och medlemsaktiviteter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-18

Pensionärsrådet

KPR §15  

Nästa möte 

Beslut 
Nästa möte med pensionärsrådet äger rum fredagen den 4 december klockan 10:00. 
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