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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-16

 
Sammanträde med  Kommunala Pensionärsrådet 
 
Plats och tid KF-salen, stadshuset, våning 1 kl. 09:30-12:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Markus Kyllenbeck, ordförande, (M) 
Kjell Axell, Eksjö PRO 
Berit Ekedahl, Ingatorp PRO 
Jan Ekwall, SPF-seniorerna Eksjö 
Gunnel Svensson, SPF-seniorerna Hult-Höreda 
Gun Samuelsson, SPF-seniorerna Mariannelund 
Rolf Jonsson, SKPF avd 87 
 
 

  
 

 
Tjänstgörande ersättare   

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstepersoner Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Catharina Tingvall, t f socialchef 
Eddie Andersson, §§ 15, 18 

 
Övriga   
 
Utses att justera Kjell Axell 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn    Paragrafer 11-21 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Markus Kyllenbeck 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kjell Axell 
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Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-05-16 

Förvaringsplats 
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Datum då anslag 

Sociala sektorn 

2022-05-25 Datum då anslag 2022-06-17 
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Gunilla Bergdalen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Upprop 

Val av justerare 

§ 11 Godkännande av föredragningslista 

§ 12 Föregående mötesprotokoll 

§ 13 Kommunstyrelsen informerar 

§ 14 Nytt äldreboende - särskilt boende med demensinriktning 

§ 15 Hemtjänst och boendestatistik 

§ 16 Information från socialberedning och socialnämnd 

§ 17 Pulsen Combine 

§ 18 Pilotprojekt ökad bemanning 

§ 19 Socialchefen informerar 

§ 20 Reglemente för KPR 

§ 21 Övriga frågor 
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-16

KPR § 11 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 

Ärendebeskrivning  
Ärende 7, Eksjöbostäder, Simon Lantz, flyttas till nästa sammanträde. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KPR § 12 Föregående mötesprotokoll 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Föregående protokoll gås igenom. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 13 Kommunstyrelsen informerar 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att ha en stående punkt på dagordningen för ekonomin, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Budgetuppföljning per 2022-03-31, ser ut att gå med överskott på totalen, tack 
vare högre skatteintäkter än skatteprognos och olika statsbidrag som betalats ut. 
Sektorerna prognostiserar med underskott totalt sett. Lagen om stöd och service 
(LSS9 och försörjningsstöd dras med underskott. 

Individ och familjeomsorgen (IFO) lämnade information om försörjningsstöd 
och arbetsmarknad. Extratjänster har försvunnit och från 1/9 börjar 
introduktionsjobb, samma möjlighet för sysselsättning, dock något dyrare för 
kommunen. 

Prästgården i centralorten håller på att förvärvas. Detaljplan ska utredas och 
marken ska undersökas. Planen är att kommunen på sikt kommer sälja marken. 

Mycket byggnation pågår i kommunen, förskolan Jordgubbsbacken har påbörjats, 
kulturscen vid Olsbergs arena samt Norrtullskolan diskuteras. Planeringen för nytt 
äldreboende med demensinriktning har startat.  

Ledningsutskottet har haft uppe ärendet med att den politiska organisationen 
föreslås förändras till nämndsorganisation från 2023.  

I dagsläget är det 130-150 boende på flyktingförläggningen i Mariannelund, 
Kullagården. Vissa personer erbjuds att läsa svenska via folkhögskolan. 
Kommunens flyktingsamordnare besöker dem varje vecka. Inspektion har 
genomförts av Migrationsverket och boendet är godkänt.  

Sociala sektorn har fått ett utredningsuppdrag att skyndsamt externt genomlysa 
LSS och externa placeringar. 

PROs representant påpekar att LSS-utjämningen borde tillfalla sociala sektorn 
eftersom den verksamheten går med underskott.  

Ordförande informerar: alla inkomster läggs till kommunen och sedan fördelas 
dem ut, gäller för alla sektorer. IFO och försörjningsstöd är dem som har mest 
underskott. Av sociala sektorns prognostiserade underskott på 15,7 miljoner är 3,2 
miljoner åtgärder som beslutats förvaltningsövergripande.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 14 Nytt äldreboende - särskilt boende med 
demensinriktning 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att på nästa sammanträde utse två representanter från KPR som är med i 
utvecklingen av nytt demensboende, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning   
Beslut om tomten är fattat och det blir vid Lupingatan i Kvarnarp. 
Samhällsbyggnadssektorn håller på att upprätta detaljplan. Utemiljön är viktig och 
ska anpassas för ändamålet. Jürg Gisler, demenssamordnare, är 
samordningsansvarig för projektet. Det är viktigt att tänka till ordentligt med vad 
bygget ska fyllas med. Medarbetare från olika professioner ska vara med 
planeringen. Det planeras ett studiebesök till Vimmerby. Det nya boendet ska 
planeras vara klart för inflyttning planeras årsskiftet 2025-2026. Utifrån 
planeringen med ny förbifart i Eksjö förväntas att kollektivtrafik ska köras i 
närheten av boendet.  

Jan Ekwall, SPF, föreslår att det utses två kontaktpersoner från KPR vid nästa 
sammanträde, som kan vara med i planeringen av nytt äldreboende med 
demensinriktning. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KPR § 15 Hemtjänst och boendestatistik 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att till nästa sammanträde ha en information kring avgiftssystem och 
hemtjänstbeslut, samt 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För ett år sedan hade sociala sektorn 24 lediga platser inom särskilt boende, idag 
är det 4 lediga platser, samtliga på Solgården.  

På Marieberg finns växelvårdsplatser, dem finns det ingen kö till, utan det tilldelas 
utifrån biståndsbeslut.  

Hemtjänststatistik är svårare få fram med vårt nya verksamhetssystem. 

PROs representant från Ingatorp påpekar: Räkningarna som skickas ut är 
bristfälliga, det är bara en klumpsumma. Önskemål är att det istället är en 
specificerad räkning, med information om vad man betalar för. Brukaren måste 
även få information om vad de olika besluten om insatser innebär.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 16 Information från socialberedning och 
socialnämnd 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Prognosticerat på budgetunderskott -15,7 miljoner varav 3,2 miljoner är 
förvaltningsövergripande. Det är ett litet trendbrott inom försörjningsstöd, där 
färre söker försörjningsstöd just nu. 

Palliativ vård: kommunerna och regionen har skrivit på ett avtal för god och nära 
vård. Regionen är ansvarig för palliativvård dagtid 8-16, övrig tid är det 
kommunens ansvar. Frågan återremitterades till sektorn för att ta fram en 
kostnadsberäkning för vad en boendeplats till vård i livets slutskede skulle kosta 
för kommunen.  

Arbetsmiljön sociala sektorn ska utredas, men Catharina Tingvall, som är t f 
socialchef, måste ersättas av någon annan och en upphandling pågår för att få en 
extern konsult som kan slutföra utredningen. 

Åldern på trygghetsboende förslås sänkas till 65 år från dagens 70 år för att 
Eksjöbostäder ska kunna få bidrag från statligt håll för tillbyggnationen på 
Snickaren.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 17 Pulsen Combine 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Införandet av det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine är inte riktigt klart 
ännu, men på gång. Journalföring, avgifter och beslut är ärenden som hanteras i 
systemet. Det har varit några problem under införandet och fortfarande är det 
vissa justeringar som behöver göras.  

Från 2023-02-01 kommer det att vara gemensam systemförvaltning inom 
Höglandsförbundet, där Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och Aneby kommuner 
ingår. Förhoppningen är att det ska göra varje kommun mindre sårbarhet. 
Anställda inom kommunen som arbetat med Pulsen Combine kommer erbjudas 
tjänst inom Höglandsförbundet.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 18 Pilotprojekt ökad bemanning 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det är två olika projekt som har startat eller ska starta upp. På Solgården i 
Ingatorp är det två anställda som ska täcka upp akut frånvaro i samtliga 
verksamheter på Solgården. Om ingen är frånvarande går dessa personer utöver 
ordinarie styrka. Detta projekt startade 1 maj. Vilka positiva effekter hoppas 
sektorn att projektet ger? Förhoppningsvis blir det färre timvikarier i 
verksamheten, vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten. De två anställda har 
undersköterskeutbildning, som är bra ur ett kompetensperspektiv. Projektet 
kommer att pågå under ett år och uppföljningar görs kontinuerligt.  

Enheten Syrenen på Marieberg höjer grundbemanning klockan 7-16, måndag – 
fredag. Det kommer vara en extra personal varje dag. Vad hoppas verksamheten 
uppnå för effekt av detta? Vilka är riskerna och vad är positivt, sett både ur ett 
brukar och medarbetarperspektiv? 

Projekten kommer jämföras för att se vad som är skillnader och likheter. 
Verksamheten följer båda projekten parallellt. Projektet har ännu inte kommit 
igång på Syrenen då det varit svårt att rekrytera personal. Förhoppningsvis kan det 
starta 1/9. Dialogen med personalen är jätteviktig och den kommer att tas med i 
utvärderingen.  

Kommunen har ansökt om finansiering via statsbidrag för minskat antal 
timvikarier. Något svar har ännu inte kommit. Får kommunen inga statsbidrag 
sker finansieringen från kommunen. 
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KPR § 19 Socialchefen informerar 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Semesterrekryteringen ser bra ut, några pass inom nattpatrullen som saknas, det är 
viss oro just nu. Kommunen har varit ute på skolor och i sociala medier, vilket har 
gett resultat. 

Hemtjänsten upplever sig trångbodda i hemtjänstens hus.  

Köket på Marieberg behöver renoveras och ett helhetsgrepp tas tillsammans med 
nybyggnationen av ett demensboende. Det förs en diskussion vad som ska göras 
med lokalerna på Marieberg när det nya demensboendet är klart. 

En ungdomskoordinator har anställts 1/9 av sociala sektorn, barn- och 
utbildningssektorn och tillväxt och utvecklingssektorn tillsammans för att satsa på 
det förebyggande arbetet.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet 2022-05-16 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KPR § 20 Reglemente för KPR 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att synpunkter på reglementet lämnas på nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning  
Delar av medlemmarna i KPR har varit på utbildning. Det är ett komplext 
material och önskan finns att föreningarna sätter sig ner och tittar på ett nytt 
förslag till nästa möte.  
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 Sammanträdesdatum 
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KPR § 21 Övriga frågor 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
PRO:s representant i Ingatorp påpekar att det finns vikarier inom hemtjänsten 
som har dåliga svenskkunskaper. Svenskprov borde utförs vid anställning. 

Projekt för ensamhet bland äldre genomförs av region Jönköpings län och 
pensionärsorganisationerna tillsammans med allmänna arvsfonden. Vad har Eksjö 
gjort och vad kan vi göra? 

SPF-seniorerna har haft en utbildning där en enkät presenterades från Jönköpings 
kommun om framtidens boende och insatser för äldre. Är detta något för Eksjö 
kommun? 

Samtliga pensionärsorganisationer i Eksjö kommun har bjudit in till en hearing på 
Snickaren 18/8 klockan 18:00 i Snickarens matsal. 
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