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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunala Pensionärsrådet    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-02-14

 
  

KPR § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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KPR § 2 Föregående mötesprotokoll 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att lägga protokollet till handlingarna.  
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KPR § 3 Kommunstyrelsen informerar 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunalråden informerar att det införts fyra tjänster som ungdomslotsar i 
kommunen. Fritidsgårdar kommer att starta upp under våren, även i 
Mariannelund på Furulundsskolan. Planering för sommaraktiviteter för ungdomar 
kommer också starta.  

Det finns förslag på att utöka utbildning inom Svenska för invandrare (SFI) för 
dem som står nära arbetsmarknaden. 

Ekonomin är positiv för kommunen. Det underskott som fanns 2017-2018 är 
borta. Samtliga sektorer är i balans förutom sociala sektorn. Det är inom Individ 
och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsstöd som budgeten inte är i balans. 
Kommunalråden vill trycka på att alla övriga siffror är gröna, vilket är väldigt 
positivt. 

Kommunerna har ett större ansvar inom civilförsvaret. Det finns en oro från vad 
som händer i Ryssland och Ukraina. Även i Kina och Taiwan samt i forna 
Jugoslaven finns det oro för vad som kan hända. En styrka inom kommunen är 
säkerhetsansvarig Magnus Thulin, Räddningstjänsten.  

Sverige har blivit anklagade för att beslagta barn, en kampanj har fört via sociala 
medier.  Kommunen vill vara tydliga med att kommunen alltid har 
barnkonventionen som utgångspunkt i alla beslut. Det framkommer även att det 
är svårt vid beslut att omhänderta barn enligt Lagen om vård av unga (LVU). 

Digitaliseringen ska utvecklas i kommunen. Det påpekas att det finns svårigheter 
för vissa grupper i samhället när digitaliseringen ökar. Kommunstyrelsen delar 
dessa tankar men vill också påtala digitaliseringen följer med i åldrarna uppåt.   

Det pågår ett arbete med en transportplan inom infrastrukturen. Vägen mellan 
Eksjö och Nässjö ska bli en två plus ett-väg. En ny infart till Eksjö kommer i 
samband med nya vägen. Arbetet med att elektrifiera järnvägen pågår. 

Inom verksamhetssystemet Pulsen Combine har det varit svårigheter och 
införandedatum har flyttats fram. Det i sin tur har inneburit att delar av 
personalen får arbeta i två system fram till 2022-03-01 då arbetet ska vara klart. 
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KPR § 4 Nytt äldreboende - särskilt boende med 
demensinriktning 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Arbetet med nytt äldreboende med demensinriktning pågår. Beslut har tagits att 
platsen som är bäst lämpad är en tomt på 40 000 kvm söder om Lupingatan.  

Information om tidsplan kommer senare. 
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KPR § 5 Hemtjänst och boendestatistik 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det finns just nu 13 lediga särskilda boendeplatser, två av dem är på 
demensavdelning, övriga 11 på vårdboende. Sex av lägenheterna är på Solgården, 
övriga på Marieberg. 

Det sker en omställning inom hemtjänsten. 2022 är prognosen att det kommer 
behövas 158 000 timmar. Föregående år var det 185 000 timmar. Färre personer 
behöver hemtjänst än innan. Alla som bedöms behöva hemtjänst får ett beslut om 
hemtjänst. Det pågår ett ständigt arbete med utveckling och förbättring av 
kvaliteten.  

Socialberedningen har fattat beslut om anställning av två konsulter som 
biståndshandläggare inom äldreomsorg under en begränsad tid då trycket är stort 
och många ärenden blivit liggande.  
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KPR § 6 Information från socialberedning och 
socialnämnd 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det pågår en arbetsmiljöutredning inom förvaltningen. Syftet med utredningen är 
kartlägga chefernas arbetsmiljö inom IFO, äldresomsorg och grundskola.  I 
uppdraget ingår också att ta fram förslag på åtgärder. Uppdraget syftar inte till att 
utreda specifika, enskilda ärenden.  

Utredningen kommer bland annat bestå av: 
Analys av befintligt data bland annat medarbetarundersökning, statistik, 
riskbedömningar och komptensförsörjningsplan.  
Hur arbetar andra arbetsgivare med chefers arbetsmiljö (styrdokument, goda 
exempel) 
Djupintervjuer (B-chefer och urval C-chefer och fackliga representanter) 
Enkät (C-chefer) 
Tidsregistrering av chefers arbetstid. 

Utredningen kommer presenteras i en rapport som är uppdelade utifrån de tre 
verksamheterna samt handlingsplan med åtgärdsförslag.  

Utredningen ska senast vara klar i augusti för att vid behov kunna presenteras för 
budgetberedningen.  

För tillfället har hemsjukvården 3 hyrsjuksköterskor i verksamheten. På lång sikt 
och för arbetsmiljöns skull är det viktigt med sjuksköterskor som är anställda av 
kommunen. Därför har det beslutats om en överanställning av två sjuksköterskor, 
då det ger bättre förutsättningar att planera verksamheten samt att det är inte lika 
sårbar om det finns fler sjuksköterskor att tillgå.  
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KPR § 7 Socialchefen informerar 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialchefen informerar om att omvårdnadspersonalen fortsatt använder 
munskydd och visir i det nära omvårdnadsarbetet. Övriga covidrestriktioner är 
släppta.  

Det finns ett förslag på en gemensam förvaltningsorganisation för Pulsen 
Combine på Höglandet. Socialberedningen kommer få ta ställning till denna i 
mars månad.  
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KPR § 8 Projekt förhöjd grundbemanning 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Personalpool tillsätts på Solgården  

En personalpool tillsätts på det särskilda boendet Solgården med 2,0 årsarbetare. 
Personalpoolen består av ordinarie personal som bokas i första hand vid frånvaro 
som uppkommer i verksamheten. Syftet är att genom en personalpool förbättra 
personalkontinuitet på boendet. Genom en personalpool med ordinarie personal 
kommer de boende i första hand mötas av kända ansikten, vilket medför ökad 
trygghet och säkerhet för både personal och de boende.  

Värden som kommer att mätas för att få fram underlag för framtida beslut från 
detta pilotprojekt är antal och andel timvikarier som arbetat i de aktuella 
enheterna, sjukfrånvaro bland personal, avvikelser kring läkemedel och fall, samt 
genom intervjuer med medarbetarna lyfta fram hur upplevelsen att arbeta med en 
personalpool har påverkat verksamheten och personalens välbefinnande. Total 
förväntad kostnad för personalpool på Solgården är 790 000 kr helår 

En ökad grundbemanning på Syrenen, Marieberg 

Grundbemanningen på enheten Syrenen ökar från nuvarande 
grundbemanningsnivå på 0,57 till 0,61. Bemanningsnivån stärks på vardagar 
måndag till fredag klockan 7–16, ett utökat behov om 2,0 årsarbetare. 

En ökad grundbemanning leder till en förbättrad personalkontinuitet genom att 
ett mindre antal timvikarier behöver tas in vid frånvaro från ordinarie personal. 
En stärkt grundbemanning kan också skapa bättre arbetsmiljö för personalen, och 
på sikt minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro, och öka välbefinnandet för både 
boende och personal.  

Värden som kommer att mätas för att få fram underlag för framtida beslut från 
detta pilotprojekt är antal och andel timvikarier som arbetat i påverkade 
enheterna, sjukfrånvaro bland personal, avvikelser kring läkemedel och fall, samt 
genom intervjuer med medarbetarna lyfta fram hur upplevelsen att arbeta med 
förhöjd grundbemanning har påverkat verksamheten och personalens 
välbefinnande. Total förväntad kostnad för ökad grundbemanning måndag-fredag 
kl. 07–16 på Syrenen Marieberg: 850 000 kr per helår. 
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KPR § 9 Reglemente för KPR 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att ärendet diskuteras på nästa kommunala pensionärsråd.  

Ärendebeskrivning  
Reglementet beslutas av kommunfullmäktige.  

Jan Ekwall, SPF-seniorerna Eksjö, föreslår att det på sidan fem i nuvarande 
reglemente ska ändras till remissorgan, istället för referensorgan.  

KPR vill fundera, det är viktigt att tänka igenom konsekvenser till eventuell 
ändring.  

Det är viktigt att nyvalda får utbildning, även för KPR delta och det bör även gälla 
ersättare. Förslag på vartannat år.  

Gunnel Svensson, SPF Seniorerna Hult-Höreda påpekar att på sidan två längst 
ner står det att vissa delar kan skickas till en annan sektor vid behov. Protokollet 
skickas till berörda verksamheter  

Jan Ekwall vill att ett KPR-möte planeras i anslutning till förslag för budgetarbete.  

 

12



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-02-14 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 10 Övriga frågor 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det framkommer synpunkter på att det behöver införas aktiviteter på 
kommunens äldreboende. På korttiden behövs aktiviteter som ger större livsglädje 
till brukarna.  
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