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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-23

Sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet 

Plats och tid Lokal Bryggaren, Förvaltningshuset, våning 1 kl. 09:30 

Beslutande 
Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, ordf, (M) 

Jan Ekwall, SPF Seniorerna, Eksjö * 
Christer Sundblad, Eksjö PRO * 
Berit Ekedahl, Ingatorp PRO 
Gunnel Svensson, SPF Seniorerna Hult-Höreda * 
Anna-Kerstin Larsson, SPF Seniorerna Ingatorp * 
Boel Nilsson, SPF Seniorerna Mariannelund * 

* = Deltar digitalt via Teams 
Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän Gunilla Bergdalen, sekreterare 
Patrik Hedström, socialchef 

Övriga Markus Kyllenbäck, kommunalråd, (M) 
Lennart Gustafsson, ersätter kommunalråd (S)

Utses att justera Jan Ekwall 

Justeringens plats Sociala sektorn, Förvaltningshuset plan 1 2020-12-07 
Paragrafer 1–6 

och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Gunilla Bergdalen 

Ordförande   …………………………………………… 
Marie-Louise Gunnarsson 

Justerande   ……………………………………………. 
Jan Ekwall 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Förvaringsplats 
för protokollet Sociala sektorn 

Datum då anslag 2020-12-08 Datum då anslag 2020-12-30
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Gunilla Bergdalen 
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Kommunala Pensionärsrådet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-23

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. 

Ärendebeskrivning  
Genomgång av föregående protokoll. 
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KPR § 3 Kommunstyrelsen informerar 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Markus Kyllenbäck informerar om arbetet i kommunstyrelsen. Det är mycket av 
arbetet som påverkas av pandemin Covid-19. 

Budgeten för 2021 är fastställd. Prognosen för 2020 som såg positiv ut i 
september har förändrats. Skatteintäkterna minskar så det blir inget överskott men 
ett plusresultat.  

Det pågår ett arbete kring olika former av särskilt boende. Antalet platser med 
inriktning mot demensvård är angeläget. Ökning av antalet platser med inriktning 
demensvård är prioriterat. 

Jan Ekwall frågar om tre statsbidrag för 2021: ett generellt på 12 miljoner, 
äldreomsorgslyftet på 3,6 miljoner samt pengar från Kammarkollegiet 63 000. Hur 
har kommunen använt dessa pengar? 

Det generella statsbidraget påverkas av antalet invånare och är lägre än 12 
miljoner. Av de pengarna har kommunen lagt 4 miljoner i budget. Resten läggs i 
en buffert för framtida satsning på demensboende. Äldreomsorgslyftet på 3,6 
miljoner är preliminära siffror. Där får kommunen pengarna som används till att 
utbilda personal till undersköterskor. Det gäller både tills vidareanställd personal 
och vikarier som inte har undersköterskeutbildningen. Utbildningen har påbörjats 
och 20 personer har börjat under hösten, samt 4 från annan kommun. Det är 
Campus I12 som håller i utbildningen. De som studerar får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. När det gäller övriga statsbidrag har det inte kommit direktiv ännu 
på vad pengarna kan användas till så kommunen avvaktar. Pengarna från 
Kamprad-stiftelsen har bland annat använts till TV-apparater på särskilt boende 
för att kunna titta på bilder. Det har köpts in aktivitetsmodul för att erbjuda fler 
aktiviteter. Plexiglas har köpts in som ska kunna användas vid besök på särskilda 
boenden. Tillväxt och utvecklingssektion har fått 500 000 kronor från Kamprad-
stiftelsen som gått ut till samtliga pensionärer i kommunen. 

En följdfråga från Jan Ekwall: Hur säkerställer kommunen att pengarna går till 
äldreomsorgen? Hur stor del av budgeten går till äldresjukvård? 

I budget 2021 tillförs medel för utbildningar inom demensområdet. Medel tillförs 
också för att ta bort ensamarbetet på demensboenden, vilket i princip har lyckats. 
Det tillsätts tjänster inom daglig verksamhet samt ungdomslotsar, som arbetar 
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med yngre vuxna i riskzonen. Gällande äldresjukvården återkommer 
kommunalrådet till nästa sammanträde.  

En följdfråga till detta: Kommer tillskott från staten att matchas med tillskott från 
kommunen? Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta? 

Ibland flyttar staten över kostnader till kommunen. Gällande 
äldreomsorgssatningen återkommer frågan på kommande möten. I 
kommunprogrammet med styrning och ledning finns 4 effektmål, sociala sektorn 
har dessutom egna mål som knyter an till dessa och mäts årsvis. På så vis följs 
arbetet upp.
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KPR § 4 Hemtjänst och boendestatistik 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Inom hemtjänsten utförs cirka 14 400 timmar varje månad, vilket är en liten 
minskning. Det är en utmaning för hemtjänsten att ställa om och anpassa 
verksamheten när behovet ökar eller minskar i verksamheten. 

I dagsläget är det 3 personer som står på kö till särskilt boende. Kommunen klarar 
att erbjuda platser inom 90 dagar.
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KPR § 5 Information från socialchefen 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialchefen informerar om Covid-19: Det finns ett tillfälligt Covid-lager med tre 
månaders framförhållning. Det medför en kostnad men är en trygghet att ha. 
Kommunen får återsöka medel för extra kostnader.  

Antalet bekräftade fall inom verksamheten har ökat under hösten. Det är tufft för 
personalen ute i verksamheten, mycket sjukfrånvaro. De brukare som är sjuka 
isoleras på sina rum. Restaurangerna på trygghetsboendena är öppna igen. Där har 
justeringar gjorts så det ska vara säkert att gå dit. Man kan även hämta matlådor.  

Dagverksamheterna inom omsorgen fungerar som vanligt men Retro-butiken, 
Café I12 och Matlådan på Almgården är stängda för allmänheten.  

Inom Tillväxt- och utvecklingssektorn är flera verksamheter stängda och personal 
har tillfälligt omplacerats för att förstärka i andra verksamheter.  

För tillfället tillsätts upp emot 400–600 vikarietimmar per dag inom sociala 
sektorn, normalt ligger det kring 300 timmar. Det är ett ansträngt läge men 
kommunen utför det som man ska enligt lag. Är det hög frånvaro av ordinarie 
personal på en enhet får ordinarie personal ibland tillfälligt flyttas för att skapa rätt 
förutsättningar för vikarier samt skapa trygghet för brukarna. Läget följs hela tiden 
upp och upptar en stor del av verksamheten just nu. Socialcheferna i länet träffas 
via Teams varje vecka och läget är ansträngt i många kommuner. Kommunen 
hoppas att det snart kommer snabbtester för att snabbt få veta om någon är 
smittad så personalen tidigare kan komma tillbaka i arbete. Det är en hjälp för att 
hålla smittan borta från äldreomsorgen.  

Hemhandlingen fortsätter och det är cirka 25–28 ärenden i veckan.  

Budgetprognosen för 2020 för sociala sektorn visar ett minus på 17,9 miljoner. 
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KPR § 6 Övriga frågor 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Boel Nilsson frågar hur det fungerar med nattpatrullen när den minskat från 4 till 
3 patruller? Socialchefen svarar att det är viktigt att se nattpatrullen som en patrull 
och inte en i Eksjö och en i östra kommundelen. Information har gått ut att 
väntetiderna kan öka. Uppföljning sker 20-12-01. 

Christer Sundblad lämnar information om stiftelsen Alzheimer life som är en 
ideell organisation som vill stödja personer som fått kognitiva sjukdomar. De har 
en hemsida med mycket bra information. 

Gunnel Svensson informerar om ett möte som hållit inom SPF i länet. En 
broschyr har tagits från av SPF ”Hjälpa ensamma äldre”. De har en hemsida med 
information som uppdateras regelbundet. Broschyren kommer skickas ut till KPR. 

Jan Ekwall och Christer Sundblad frågar om äldreomsorgsplanen kan skickas ut? 
Alla i KPR kommer att få den och sedan bjudas in till ett extra möte för att 
diskutera det pågående arbetet med framtida demensboende.  

Berit Ekedahl frågar om det finns någon tanke att starta telefontider eller liknande 
för alla som är ensamma och isolerade på grund av pandemin. Socialchefen svarar 
att kommunen är medveten om problemet men det är svårt att komma åt. Frågan 
lämnas vidare till väntjänsten och frivilligarbetarna.  

Vad gör kommunen för dem som inte vågar ta emot hemtjänst just nu? Det är ett 
svårt problem att komma åt. Samtlig personal har visir i omvårdnadsnära vård. 
Hemtjänsten harminskat något. De som har dagverksamhet inom demensvården, 
får hembesök istället för att åka till dagverksamheten, som är stängd tills vidare.  

Gunnel Svensson påpekar att det inte är ett lätt läge för kommunen med 
pandemin, men det är bra att man arbetar framåt.  

Markus Kyllenbäck håller med om att det är svårt att förutse hur det blir. Det som 
är problematiskt framöver är också försörjningsstöd, ökad arbetslöshet samt ökat 
antal placeringar av barn och ungdomar utanför egna hemmet.  
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Tider för KPR 2021: 

Arbetsutskott: Pensionärsråd 

28/1 kl. 10-11 9/2 kl. 13-16 

4/5 kl. 10:30-11:30 18/5 kl. 13-16 

9/9 kl. 10-11 28/9 kl. 13-16 

30/11 kl. 13-14 14/12 kl. 13-16
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