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Plats och tid Björkliden, Sockenvägen 15, Vislanda 
Onsdagen den 18 maj, klockan 13:15 – 16:15 

Paragrafer §§ 7-16  

Ledamöter Lars-Olof Petersson (S), ordf., omsorgsnämnden 
Monica Pihl (C), omsorgsnämnden 
Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande 
Thomas Hedevik, Alvesta PRO 
Margareta Svantesson, Vislanda PRO 
Tonny N. Gyllenhammar, Moheda PRO 
Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv (§§ 7-11) 
Jan-Olof Ekman, SPF Seniorerna Västra Torsås 
Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
Britta Aronsson, SPF Seniorerna Alvesta 
Inger Nilsson, SKPF 

Närvarande ersättare Christer Brincner (KD), omsorgsnämnden 
Irja Lindholm Sundbom, Alvesta PRO 
Gudrun Samuelsson, SPF Seniorerna Alvesta 
Iréne Niemi, SKPF 

 

Övriga närvarande Malgorzata Östlund, enhetschef Björkliden § 9 
Anneli Söderberg, trygghetsvärd Liljan § 9 
Johan Bring, Serviceresor Kronoberg § 10 
Henrik Runehagen, Riksbyggen § 11 
Peggy Hall, sekreterare 

Utses att justera Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
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§ 7 

Val av justerare 

Lars Ingvar Berg, SPF Moheda, utsågs att justera dagens protokoll. 

§ 8 

Föregående protokoll 

Det fanns ingen särskild fråga att lyfta från föregående protokoll. 

§ 9 

Trygghetsboendet Liljan 

Malgorzata (Maggan) Östlund, enhetschef på särskilda boende Björkliden, 
informerade om Björkliden och trygghetsboendet Liljan.  

På Björkliden strävar man efter att alltid göra det bästa utifrån den värdegrund och 
de riktlinjer som finns för verksamheten. Man har ett fokus på att boendet ska vara 
individuellt och utformas för de boende. Det finns ett samarbete med det boende 
bland annat genom grannrådet. 

I anslutning till Björkliden finns trygghetsboendet Liljan som stod klart förra året. 
Trygghetsboendet är exempelvis till för personer som vill bo i samvaro med andra, 
ha gångavstånd till olika former av service och som kanske inte fullt ut orkar med 
att bo kvar i sitt hus längre. 

Liljan består av 12 lägenheter varav tre för tillfället är lediga. I hyran ingår tillgång till 
gemensamhetslokal samt till trygghetsvärd. Hyran för en tvårumslägenhet är för 
tillfället 7 023 kronor och för en trerumslägenhet 8 795 kronor.  

Anneli Söderberg är trygghetsvärd på Liljan och hon informerade om sin roll. Det 
finns gemensam tid för de boende 2 timmar i veckan och hur tiden används 
bestämmer de boende. De har bland annat tittat på film, spelat kortbingo eller bara 
träffats och fikat. De har nu fått tillgång till en boulebana.  

För att kunna få en lägenhet på Liljan är kriteriet att personen ska vara 75 år eller 
äldre. Lägenheterna fördelas enligt köprincip av fastighetsbolaget Allbohus. Vid 
intresse ska man ställa sig i kö hos dem. 

Efter informationen gavs pensionärsrådet möjlighet att titta på en lägenhet i 
trygghetsboendet samt på gemensamhetslokalen. 
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§ 10 

Information om hur närtrafik fungerar, Serviceresor Kronoberg  

Johan Bring, serviceresor Kronoberg, informerade på mötet om hur närtrafik 
fungerar. Serviceresor ingår i Länstrafiken Kronoberg som i sin tur är en del av 
Region Kronoberg. Regionens trafiknämnd ansvarar för verksamheten. 

Serviceresor har hand om färdtjänst, sjukresor och närtrafik, varav den sistnämnd 
utgör den minsta andelen av verksamheten. Under 2021 genomfördes totalt 
186 000 resor med Serviceresor. 

Syftet med närtrafik är att erbjuda resor i de områden där det inte finns ordinarie 
kollektivtrafik. Det är tänkt att skapa trygghet, flexibilitet och underlätta för 
personer som bor på landsbygden. Exempelvis ska unga kunna ta sig till aktiviteter 
och äldre kunna ta sig till centrum. Närtrafiken är nte tänkt att lösa exempelvis 
pendling. 

I länet finns två sorters närtrafik, en variant som används i Ljungby kommun som 
var först ut med konceptet i länet och en annan variant som används i övriga 
kommuner. I Ljungby åker man till Ljungby centralort och i övriga kommuner åker 
man till hållplatser i närmaste större ort/samhälle. Det pågår en översyn av 
närtrafiken för att utveckla den. Johan välkomnade pensionärsföreningarna att 
komma med synpunkter till översynen. 

Kriterier för att kunna använda närtrafiken: 

• Folkbokförd i Kronobergs län 

• Boende längre än 1 000 meter (fågelvägen) från en busshållplats för 
linjetrafik. Som busshållplats för linjetrafik räknas en busshållplats med 
minst tre turer i vardera riktningen per dag. 

Resenären får åka mellan folkbokföringsadressen och i närtrafiken utpekade 
hållplatser som ligger som längst 20 km (fågelvägen) från folkbokföringsadressen. 
Om det inte finns någon hållplats för närtrafik inom 20 km får man åka till den 
närmsta hållplats där det finns samhällsservice. 

Större orter har hållplatser dit man kan åka med närtrafiken vid exempelvis affär, 
idrottsplats och annan kollektivtrafik, exempelvis tågstation. 

Biljetten för närtrafiken har samma taxa som den linjelagda trafiken (länet är indelat 
i zoner, oftast en eller två zoner inom närtrafiken).  

Man ringer och bokar sin resa på telefon 0771-76 70 77. Bokningen ska göras 
senast 3 timmar innan man ska resa. Första turen ska bokas senast klockan 15.00 
dagen innan. 

När får man åka? 

Vardagar: 9:00 – 13:00 (3 avgångar) och 17:00 – 20:00 (två avgångar). 

Lördagar 10:00 – 14:00 (2 avgångar). 

Man får använda sig av max 4 enkelresor per vecka. 
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Det framförs från pensionärsrådet att man får åka gratis med kollektivtrafiken om 
man har färdtjänst och bor i Växjö kommun, är ojämlikt. Johan svarar att det är ett 
beslut som kommunen har fattat. 

Frågan ställs hur intresset ser ut från kommuninvånarna för närtrafiken? Johan 
svarar att det är ganska lågt men att intresset har börjat öka i Ljungby som har haft 
sin närtrafik igång längre. Det har också varit färre antal resor en period på grund av 
pandemin. 

På tidigare möten i pensionärsrådet har det diskuterats kring att det är en brist att 
det inte längre finns tidtabeller uppsatta på busshållplatserna. Johans svarade att 
det går att få uppgift om tidtabellen genom att ringa till Länstrafiken. Det är ett 
politiskt beslut att det inte längre ska finnas tidtabeller uppsatta med hänvisning till 
kostnaden för att hålla dem uppdaterade.  

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade om att det pågår diskussioner om 
kollektivtrafik i Alvesta tätort.  

§ 11 

Information om trygghetsboende Tingsbacken, Riksbyggen  

Henrik Runehagen, projektledare på Riksbyggen, informerade om det planerade 
trygghetsboendet Tingsbacken i Alvesta. Boendet är tänkt att omfatta 40 
lägenheter som ska vara kooperativa hyreslägenheter. Innebörden av det är att det 
bildas en kooperativ hyresrättsförening (en ekonomisk förening) bestående av 
Riksbyggen, Alvesta kommun och när lägenheterna är uthyrda även av 
representanter för de boende. Det kan beskrivas som en medelväg mellan att äga 
det kommunalt och att ha det privatiserat. Formen har funnits i 30 år och först ut 
vara Skara äldrehem år 1992. 

Många personer vill gärna kunna bo hemma och då är trygghetsboende ett 
alternativ. Det kommer att bli tvårums- och trerumslägenheter. Det ska finnas en 
samlingslokal/gemensamhetskök, trygghetsvärd, en gemensam innergård och varje 
lägenhet har balkong eller uteplats. Det finns preliminära hyresnivåer som framgår 
av broschyren. 

Henrik informerade även om den fortsatta byggprocessen där man för tillfället 
inväntar anbud från byggentreprenörer. Det pågår även sanering av marken där 
huset ska byggas.   

Det kommer att skickas ut ytterligare en intresseanmälan till de som anmält 
intresse i en första omgång. Tilldelning av lägenheter kommer sedan att ske genom 
lottning bland de som anmält intresse, det kommer att skickas ut mer information 
om hur det kommer att gå till. 
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§ 12 

Remiss till pensionärsorganisationerna – Förslag på lokala 
värdighetsgarantier 

För att det ska vara tydligt vad omsorgstagaren kan förvänta sig av sina insatser ger 
omsorgsnämnden ett antal garantier för verksamhetens kvalitet, så kallade 
värdighetsgarantier (ON § 53/2014). Värdighetsgarantin är ett särskilt kvalitetsmått 
för den kvalitetsnivå som verksamheten förväntas hålla. Det finns ett behov av att 
se över och uppdatera garantierna. 

Inför dagens möte har en remiss skickats ut till pensionärsföreningarna där några 
förslag som arbetas fram av omsorgsförvaltningen framgår. Synpunkter på 
förslagen eller helt nya förslag efterfrågas från organisationerna.  

Eventuella synpunkter/förslag behöver ha kommit in till omsorgsförvaltningen 
senast 29 augusti 2022. Ytterligare information kring detta framgår av den remiss 
som skickats ut. 

§ 13 

Statistik över bifall och avslag på ansökningar om särskilt boende 
(önskemål från föregående möte) 

På föregående möte framkom önskemål om att få information över antal avslag på 
ansökningar om särskilt boende. Statistik över antal bifall och avslag på ansökan om 
särskilt boende har tagits fram per månad för ett år bakåt i tiden (maj 2021 till april 
2022). Under perioden har totalt 82 beslut om särskilt boende fattats varav 72 
beslut varit bifall och 10 beslut avslag. Detta innebär att ca 12 procent av besluten 
inneburit avslag. Den enskilde har alltid möjlighet att överklaga ett beslut som den 
anser vara felaktigt till förvaltningsrätten.  

Särskilt boende kan beviljas till personer som har ett omfattande behov av vård, 
omsorg och trygghet som inte kan tillgodoses i nuvarande bostad. 
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§ 14 

Information från nämnderna (stående punkt) 

Nämnden för arbete och lärande 

Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande, informerade om budgetläget 
för nämnden som hade ett budgetunderskott för 2021.  

Omsorgsnämnden 

Lars-Olof Petersson (S), omsorgsnämnden, informerade om att ordförande och 
förvaltningschef för omsorgsförvaltningen haft en träff med hörselskadades 
riksförbund i Alvesta (HRF). På mötet diskuterades kring hörselfrågor och HRF har 
önskemål om att det ska finnas en hörselinstruktör i kommunen.  

Ordförande informerade om att det som är omsorgsnämndens ansvar gällande 
hörselfrågor är att hjälpa de personer som i övrigt har omsorgsinsatser och som 
även är behov av hjälp med skötsel av hörapparat. Förvaltningen ser att det har 
brustit i denna hjälp och bland annat kunskaperna i verksamheten kring 
hörselhjälpmedel behöver ses över. Det ska finnas hörselombud i verksamheten 
som har extra kunskap kring bland annat hörselhjälpmedel och skötsel av dessa.  
Förvaltningen ska även ta kontakt med regionen för att undersöka möjligheten att 
samverkan kring utbildning.  

Omsorgsnämnden ska även se till att det finns fungerande hörselslingor i 
verksamhetens lokaler. Det kommer dock inte att införas en hörselinstruktör bland 
annat eftersom det inte är motiverat för en kommun av Alvestas storlek. 

På mötet diskuterades kring om det verkligen ska behövas ett biståndsbeslut för att 
få hjälp med hörapparat. Det framfördes att det är något som ska framgå i 
genomförandeplanen att omsorgstagaren behöver hjälp med detta, det är alltså 
inget separat biståndsbeslut. Vidare framförs att det behöver finnas signeringslistor 
för att skötsel av hörapparat har utförts för att personalen ska kunna veta att det är 
gjort. 

För tillfället är det 9 personer i kö till särskilt boende, den person som väntat längst 
fick sitt beslut i februari. 

§ 15 

Information från pensionärsorganisationerna (stående punkt) 

SKPF informerade om att aktiviteterna fortsätter under sommaren. De framför 
också att SKPF gärna vill bli inbjudna när kommunen bjuder in 
pensionärsorganisationerna eftersom de missas ibland. Ordförande tar med sig 
detta. 

PRO Alvesta, i stort sett tillbaka med aktiviteter som vanligt efter pandemin, 
planerar för höstens aktiviteter. Planerar att bjuda in de politiska partierna till en 
hearing i slutet av augusti.  

SPF Västra Torsås, har också aktiviteter på gång, boule, promenader, bingo mm. Bo 
Frank har varit hos dem och berättat om Beatles. 
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PRO Vislanda, sista mötet inför sommaren hålls i Piggaboda, har planerat 
företagsbesök på Vida och en resa till Ljungby. Håller på med boulespel också. 

För SPF Moheda rullar det på med aktiviteter. 

PRO Moheda har problem med lokal, de brukar vara i församlingshemmet men kan 
inte alltid vara där längre. Resa till Jönköping och Huskvarna är inplanerad. 

SPF Alvesta har haft en mjuk uppstart på grund av att folk varit rädda med 
anledning av pandemin, det har dock börjat svänga nu. Har även många yngre 
pensionärer och arbetar med att hitta aktiviteter som intresserar även dem. Hade 
avslutning i Hanaslöv på temat friskvård.  

§ 16 

Övriga frågor 

Representanterna från SPF Alvesta har fått med sig från medlemmarna i föreningen 
att de vill lyfta frågan kring digitaliseringen av primärvården och att det skapar en 
rädsla inför att bli gammal och inte hänga med i utvecklingen. Diskussion på 
sammanträdet kring den digitala utvecklingen av bland annat vården och det 
utanförskap som detta skapar för grupper av människor. Det finns ett behov av 
möjlighet till fysisk kontakt i många frågor också. Ämnet tas med som en punkt till 
kommande möte i pensionärsrådet. 

PRO Alvesta efterfrågar en parkeringsplats i anslutning till boulebanan i 
Hagaparken. Det finns utrymme till parkeringsplatser där. Ordförande tar med sig 
frågan till samhällsbyggnadsnämnden. 

 


