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Plats och tid Samlingssalen, Högåsen, Alvesta. 
Måndag 13 december, kl. 13:15 – 15.55 

Paragrafer §§ 1-10  

Ledamöter Lars-Olof Petersson (S), ordf., omsorgsnämnden 

Christer Brincner (KD), omsorgsnämnden 
Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande 
David Johansson (C), samhällsbyggnadsnämnden 

Erik Olofsson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Tomas Hedevik, Alvesta PRO 

Lenah Thuresson, Vislanda PRO 
Anna-Britta Holmgren, Moheda PRO 
Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv 

Jan-Olof Ekman, SPF Seniorerna Västra Torsås 
Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
Inger Nilsson, SKPF 

Närvarande ersättare Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO 
Tonny N. Gyllenhammar, Moheda PRO 
Iréne Niemi, SKPF 

 

Övriga närvarande Louise Nygren, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 3 
Kerstin Karlsson, turistassistent kultur- och fritidsförvaltningen, § 3 

Monika Carlberg, utvecklingssamordnare för e-hälsa, § 4 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare 
 

Utses att justera Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 

  

 Tommy Mases  
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§ 1 

Val av justerare 

Tommy Mases, Skatelövs SPF, utsågs att justera dagens protokoll. 

 

§ 2 

Föregående protokoll 

Inget från föregående protokoll togs upp här (se § 5 för fortsättning i vissa frågor 

som togs upp föregående möte). 

 

§ 3 

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Louise Nygren, förvaltningschef, och Kerstin Karlsson, turistassistent, på kultur-och 

fritidsavdelningen informerade pensionärsrådet om vad som händer inom deras 
området som kan vara av intresse för föreningarna. 

Information angående området fritid 

Louise informerade om att bowlingen är igång igen. Förvaltningen håller på att 
undersöka om en privat entreprenör kan driva verksamheten framöver. Vislanda 

PRO har inte fått någon fast tid som fungerar, Louise tar med sig detta.  

Vattengymnastiken är också igång igen och förvaltningen tittar på att eventuellt 
utöka antalet tider. Det finns ett nytt system inköpt där vattengymnastiken hålls via 

en skärm, det finns dock även personal på plats. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått pengar till att arbeta med tre nya utegym 

kopplade till elljusspåren i Moheda, Vislanda och Alvesta. 

Det har beviljats extra bidrag till golfföreningen som ser ett stort intresse för golf 
bland äldre. Planen är att göra en mindre bana så det inte ska vara fullt så lång 

sträcka att gå. 

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en översyn och revidering av reglerna för 
bidrag till föreningslivet. Det finns nu två bidrag som är möjliga för 

pensionärsföreningarna att söka – Fritid för alla och Arrangemangsstöd. Dessa kan 
sökas vid fyra tidpunkter under året. De söks antingen via en e-tjänst på Alvesta 

kommuns hemsida eller genom att man kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen. 

Thomas Hedevik, Alvesta PRO undrar om det finns något bidrag till lokalhyra 
eftersom det är svårt att hitta lokaler för verksamheterna och kostnaderna för 

lokalhyra stiger. Det vore därför önskvärt med någon form av lokalbidrag. Louise 
svarar att förvaltningen inte har tittat på det inom ramen för revideringen av 

bidragsreglerna men hon tar med sig frågan. Förvaltningen har tittat på frågan kring 
behovet av lokaler men inte utifrån det som ett bidragsstöd. Tommy Mases, 
Skatelövs SPF, framför också att om det fanns ett bidrag kunde föreningarna få 

samma förutsättningar i hela kommunen gällande hyran av lokaler. Erik Olofsson 
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(S), kultur- och fritidsnämnden, alla föreningar ska behandlas lika, tar med sig frågan 
kring lokaler. 

 

Kultur 

Louise informerade om olika kulturaktiviteter som anordnats av kultur- och 

fritidsförvaltningen. Det har bland annat varit biovisningar och förvaltningen hoppas 
kunna göra något liknande under 2022. I samarbete med Sagobyggden har 
förvaltningen bedrivit cirklar för äldre med begynnande demens vilket har varit 

väldigt uppskattat. Syftet har varit att återerövra minnet genom berättandet. Under 
2022 kommer förvaltningen fortsätta att arrangera konserter i Kulturkällaren. 

Lokalen är inte så lättillgänglig på grund av att det är en trappa ner men det finns 
möjlighet att använda hiss. Biblioteket fortsätter med sin programverksamhet och 
ett nytt programblad kommer att komma ut inom kort.  

Louise undrar hur pensionärsrådet ser på det system med digitala biljettköp som 
heter Biljettkiosken som förvaltningen använder sig av till vissa evenemang – 
fungerar det med endast digitala biljetter eller vill man kunna köpa biljett på plats 

också? Pensionärsrådet framför att man bör kunna köpa biljett på plats också. 

Frågan ställs också hur pensionärsföreningarna ser på användandet av vaccinpass 

vid evenemang med över 100 personer, om det är en trygghet eller om det är 
bättre att begränsa evenemanget till färre personer? Någon framför att det är 
positivt med vaccinpass, i övrigt framförs inga synpunkter kring detta. 

Biblioteksbussen (kulturbussen) kommer inte att vara i bruk förrän till sommaren. 
Den har också möjlighet att bli en mötesplats och den har även en scen på 
baksidan. 

 

”Visit Alvesta” och aktiviteter 

Visit Alvesta, www.visitalvesta.se, är en hemsida som vänder sig till besökare och 
invånare i Alvesta kommun. Där finns tips på vad man kan se och göra i kommunen. 
Sidan är framför allt en evenemangssida och Kerstin vill gärna ha tips på evenemang 

som vänder sig till allmänheten (det får inte endast vända sig till medlemmar i en 
förening men däremot till hela gruppen pensionärer går bra). Det finns även en 

Facebook- och en Instagramsida kopplade till Visit Alvesta vilket innebär att 
information som läggs där når många personer. 

Kerstin informerar om att det i Moheda, Vislanda, Alvesta, Grimslöv och Lönashult 

finns en tipsrunda som förvaltningen har hand om. Lappar till den kan hämtas och 
lämnas på biblioteken. Kerstin har fått till sig att det finns intresse av att hjälpa till 
med att skriva frågor och sätta upp tipsrundan. Representanterna i pensionärsrådet 

tar med sig denna fråga till sina föreningar. 

Hälsans stig är en promenadslinga skapad av hjärt- och lungföreningen. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har fått in en synpunkt på att Hälsans stig i Alvesta är i dåligt 
skick och den kommer att åtgärdas under våren. Det ska finnas en Hälsans stig även 
i Moheda. Det är oklart om det finns fler Hälsans stig i kommunen, om någon ser en 

sådan stig på annan plats i kommunen får man gärna kontakta kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

http://www.visitalvesta.se/
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Det finns en ny frisbee/-discgolfbana i Alvesta Det finns discar att hyra på Virda bad 
och sportcenter. Pensionärsrådet anser att det är lite väl långt från banan. 

Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO, tipsar de andra föreningarna om 

Padelbanorna i Alvesta. Det finns många tider på förmiddagar och det är bra priser 
för pensionärer då. 

På mötet diskuteras kring hur information sprids. Kultur- och fritidsförvaltningen 
gör föreningsutskick och kan göra dessa även till pensionärsföreningarna, även om 
inte all information kommer att beröra dem. 

 

§ 4 

Information om digitalt projekt 

Monika Carlberg, utvecklingssamordnare för e-hälsa, informerade om ett 
utvecklingsprojekt som omsorgsförvaltningen har bedrivit under 2021 om att stötta 

seniorer kring användningen av digital teknik. Projektet har dels bestått av en 
uppsökande del, dels av ett digitalt café på mötesplatsen Söderbacka i Alvesta. Det 
digitala caféet har fungerat på så vis att det varit två grupper som vid fem tillfällen 

vardera fått utbildning i digital teknik. Utbildningen har getts av Studieförbundet. 

Det digitala caféet kommer att fortsätta under 2022, först i Moheda t och sedan i 

Vislanda. 

Tanken är även att samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen i denna fråga. Ett 
förslag är att använda sig av den nya Kulturbussen. 

 

§ 5 

Hänt sedan vi sist sågs 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade om vad som hänt sedan senaste 
mötet i pensionärsrådet i några av de frågor som var aktuella då. 

Byggnation av trygghetsboende 

• Trygghetsboendet Liljan vid Björkliden i Vislanda är nu färdigställt. Totalt 
finns där elva lägenheter varav två stycken för tillfället tomma. Man ska 

vara minst 75 år för att få hyra en lägenhet på Liljan. Det är Allbohus som 
hyr ut lägenheterna. 

• Det pågår även byggnation av trygghetsboende vid Högåsen i Alvesta. Det 
kommer att bli totalt 13 lägenheter som beräknas vara klara i slutet av 
nästa år. 

• Riksbyggen ska bygga ett trygghetsboende bestående av 40 lägenheter vid 
Tingsbacken i Alvesta. Det kommer att vara kooperativa hyresrätter. 
Länsstyrelsen ska undersöka marken innan byggnation kan påbörjas. 

• Det finns eventuellt planer på att bygga trygghetsboende bredvid Furuliden 
i Moheda. 
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Inger Nilsson, SKPF, undrar över hur det blir med busslinje till Högåsen? Finns beslut 
från Kommunstyrelsen om att ha stadstrafik i Alvesta, linjen ska gå ungefär i en åtta 
och då bland annat upp till Högåsen. 

Omsorgsnämnden har plomberat ett antal lägenheter i särskilt boende som kan 
öppnas upp igen om behovet ökar. Det är för närvarande 10 personer i kö till 

särskilt boende varav 3 har väntat längre än tre månader. Det pågår även 
renovering av 6-8 lägenheter i särskilt boende för tillfället. 

Det finns planer på att renovera särskilda boendet Furuliden. Bland annat finns 

behov av att installera ett brandskydd med sprinklers. 

 

§ 6 

Sammanträdestider 2022 

Datum för kommunala pensionärsrådets sammanträden under 2022 är följande: 

Torsdag 10 mars 2022 

Onsdag 18 maj 2022 

Tisdag 11 oktober 2022 

Måndag 5 december 2022 

 

§ 7 

Information från nämnderna (stående punkt) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

David Johansson (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, informerade om att 
nämnden arbetar mycket med att möjliggöra tillväxt för Alvesta kommun. Det byggs 

väldigt mycket i kommunen och invånarantalet ökar stadigt. Första spadtaget är nu 
taget till de nya bostadsrätterna vid Sjöparken. Det byggs även många villor i 
kommunen och det är för tillfället brist på villatomter. Störst efterfrågan ser 

nämnden att det är på tomter i Moheda och östra Alvesta. 

När kommunen växer ökar även behovet av dricksvatten och avloppssystem. Det 
pågår därför utredningar kring detta. 

David informerade om att snöröjningen i kommunen till största delen sköts genom 
entreprenörer och till viss del av kommunens egen personal. Det är dags att se över 

snöröjningsplanen som bland annat beskriver vilken prioriteringsordning man ska 
ha vad gäller snöröjningen. Tonny N. Gyllenhammar, Moheda PRO, 
efterfrågar samplanering kring skottning av cykelbana och väg, när cykelbanan 

skottas först blir den sedan täckt av snö när vägen skottas. David tar med sig frågan, 
kan dock vara svårt med samordningen om det exempelvis är Vägverket som 
skottar vägen och kommunen cykelbanan. 
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§ 8 

Information från pensionärsorganisationerna (stående punkt) 

Lars-Ingvar Berg, SPF Moheda, undrar om kommunen har några direktiv gällande 
antalet deltagare på underhållningen för de boende i särskilt boende? Detta 
eftersom det varierar i antal deltagare på aktiviteterna. Ordförande Lars-Olof 

Petersson (S) svarar att det inte finns några särskilda direktiv kring detta. 

Tonny N. Gyllenhammar, Moheda PRO, framför att det vore önskvärt om 
hörselinstruktören, som tagits bort av kommunen, sätts in igen. Lars-Olof svarar att 

omsorgsförvaltningen tidigare har haft i uppdrag från omsorgsnämnden att utreda 
vad som är kommunens respektive regionens ansvar kring hörsel. Förvaltningen har 

återigen fått i uppdrag att klargöra detta. Lars-Olof informerar också om att det 
behöver finnas fungerande hörslingor i omsorgsförvaltningens lokaler och att det 
pågår en översyn av detta. 

 

§ 9 

Hur underlättar vi tillgängligheten i samhället? 

Detta är tänkt som en stående diskussionspunkt framöver och handlar om att 
diskutera hur kommunen generellt kan underlätta tillgängligheten för äldre i 

samhället. Det handlar inte enbart om fysisk tillgänglighet utan kan också handla 
om exempelvis den digitala tillgängligheten. Ordförande önskar att föreningarna tar 
med sig denna diskussionspunkt till sina föreningar och fortsätter fundera över den 

efter dagens sammanträde. 

På sammanträdet diskuteras kring den fysiska framkomligheten i samhället vad 

gäller exempelvis vägar och trottoarer. Det är viktigt för framkomligheten att vägar 
underhålls så att det inte är stora hål i dem samt att det inte kan vara höga kanter 
på trottoarer. 

Det finns också ett behov av att titta på hur tillgängligheten ser ut utanför tätorten 
där många äldre exempelvis kan ha svårt att ta sig till affärer och liknande. Även i 
tätort kan det vara svårt att ta sig till affären för äldre beroende på hur man har 

utformat vägen dit. Gällande snöröjning behöver man titta på var äldre bor och 
prioritera att de kan ta sig fram till affären. 

Vidare diskuteras kring parkeringsfrågan. Det finns ett behov av att inte behöva gå 
alltför långt för personer som har svårigheter att förflytta sig. Det framförs som 
önskvärt om det fanns korttidsparkering på fler platser i kommunen, förslagsvis 

räcker det med en timme. Det behöver finnas en plan för att det ska finnas 
laddstolpar för elbilar även utanför tätorten. 

Det framförs också att man behöver tänka på när man utformar bostadsområden 

och nya bostadshus att se till att alla generationer kan bo på en plats, det vill säga 
att områdena anpassas utifrån olika förutsättningar. 

Det diskuteras även kring förutsättningarna att resa med kollektivtrafiken utan en 
mobiltelefon. Man behöver kunna lösa biljett på annat sätt än enbart med mobilen 
och man behöver även kunna läsa tidtabellen på annat sätt än via nätet, förslagsvis 

genom att den sitter uppsatt i busskuren. Ett förslag är att bjuda in någon till 
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pensionärsrådet som kan informera om hur närtrafik fungerar eftersom det inte är 
helt enkelt.  

Vidare finns en sårbarhet när allt ska vara digitalt, man behöver även kunna 

fortsätta att göra vissa saker utan att det är digitalt. 

 

§ 10 

Övriga frågor 

Jan-Olof Ekman, SPF Västra Torsås, undrar om det går att ta del av uträkningar kring 

kostnader för vad hemtjänst respektive särskilt boende kostar och vilka kostnader 
som då räknas med.  Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerar om att det finns 

statistik över detta på www.kolada.se.  

http://www.kolada.se/

