SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-24

Sammanträde med

Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

KF-salen, stadshuset Eksjö, plan 2 kl. 09:30
Digitalt via teams

Beslutande
Ledamöter

Marie-Louise Gunnarsson, (M), ordf
Berit Ekedahl, Ingatorp PRO
Jan Ekwall, SPF Seniorerna Eksjö *
Gunnel Svensson, SPF Seniorerna Hult-Höreda *
Anna-Kerstin Larsson, SPF Seniorerna Ingatorp *
Boel Nilsson, SPF Seniorerna Mariannelund *

Tjänstgörande ersättare

Kjell Axel, Eksjö PRO

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Gunilla Bergdalen, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef
Annette Eriksson, anhörigsamordnare, § 16
Inger Häll, t f anhörigsamordnare, § 16

Övriga

Markus Kyllenbeck, kommunalråd *
Sebastian Hörlin, kommunalråd *
Digitalt via Teams = *

Utses att justera

Berit Ekedahl

Justeringens plats
och tid

Sociala sektorn 2021-06-07

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

10–17

……………………………………………

Gunilla Bergdalen

Ordförande

……………………………………………

Marie-Louise Gunnarsson

Justerande
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Berit Ekedahl
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Förvaringsplats
för protokollet

Sociala sektorn

Datum då anslag
publiceras

2021-06-08

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2021-06-30

Gunilla Bergdalen
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Upprop
Val av justerare
§ 10

Godkännande av föredragningslista

§ 11

Föregående mötesprotokoll

§ 12

Kommunstyrelsen informerar

§ 13

Hemtjänst och boendestatistik

§ 14

Information från socialnämnden

§ 15

Socialchefen informerar

§ 16

Information anhörigstöd

§ 17

Övriga frågor
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2021-05-24

KPR § 10 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Pensionärsrådet

2021-05-24

Sammanträdesdatum

KPR § 11 Föregående mötesprotokoll
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att lägga protokollet från 2021-02-01 till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande förtydligande görs: De 8,4 miljoner som kommunen får i statsbidrag
kommer att fördelas inom äldreomsorgen.
Det har varit ett möte mellan två företag som visat intresse att driva särskilt
boende i Eksjö kommun och företrädare för de politiska partierna. Det finns inga
beslut om hur driften ska ske vid nybyggnation av särskilt boende.
Kommer kön till trygghetsboende tas bort och istället ha behovsprövade
trygghetsboende? Den frågan ska Eksjöbostäder redovisa till budgetberedningen i
augusti.
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KPR § 12 Kommunstyrelsen informerar
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Markus Kyllenbeck informerar om budgetarbetet som pågår inför kommande år.
Det ekonomiska läget är bättre än tidigare. Sociala sektorn presenterar inte budget
i balans och det beror till stor del på att antalet personer som behöver
försörjningsstöd ökar samt att det är många placeringar av barn och vuxna.
Eftersom vissa kostnader ökar för sociala sektorn, som till exempel
försörjningsstöd, är det inte realistiskt att kunna presentera en budget i balans. De
som har försörjningsstöd erbjuds extratjänster men det är inte så lätt att matcha
tjänster och sökande. Ofta krävs det till exempel utbildning för många tjänster,
även språket kan vara ett hinder.
Jan Ekwall frågar om inte kommunen kan ge arbete till dem som får
försörjningsstöd med att till exempel städa runt vägar och rastplatser? Vidare
frågar Jan Ekwall över arbetet kring Östra och Södra Storgatan, vad det har
kostat? Ska Södra Storgatan bli en gågata eller inte?
Sebastian Hörlin berättar att arbetet kring Södra Storgatan pågår och det finns
olika förslag på vad som kan göras. Eventuellt kommer det ske tester sommaren
2022 med olika typer av gångvägar på Södra Storgatan.
Kommunen har en säkerhetssamordnare som arbetar med att se till så försörjning
av material ska säkras i en krissituation.
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KPR § 13 Hemtjänst och boendestatistik
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Det finns för tillfället 16 lediga platser inom särskilt boende i Eksjö kommun.
Därutöver finns 6 platser som kan erbjudas till dem som bor på Enen, eller om
det finns andra önskemål inom särskilt boende, inför planerad stängning av Enen
2021-10-01.
Inom hemtjänsten har det sedan 2019 skett en minskning av antalet timmar som
beviljas. Samma trend märks i hela landet. Det kommer troligen ske en förändring
framöver när vaccinationerna för covid-19 är genomförda.
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KPR § 14 Information från socialnämnden
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Avdelningen Enen på Marieberg planeras att stängas från 2021-10-01, på grund av
att det finns ett stort antal lediga platser i kommunen. Utvecklingen, hur många
lediga lägenheter som finns, följs noggrant upp regelbundet.
Socialberedningen har förslagit kommunstyrelse att fatta beslut om att bygga ett
nytt särskilt boende med demensinriktning. Kommunstyrelsen har bifallit förslaget
och beslutat detta. Arbetet har startat och hittills har en projektgrupp bildats med
representanter från Eksjö kommunfastigheter och sociala sektorn. Efterhand
kommer flera grupper bildas och även personal kommer vara med i olika
arbetsgrupper.
Jan Ekwall undrar vad som menas med att bygga i etapper? Han hoppas också att
detta inte ska dras i långbänk. Markus Kyllenbeck informerar att en upphandling
kommer att ge mer besked kring detta. Att bygga i etapper kan innebära att vissa
områden byggs så de kan användas under hela tiden, även om andra delar inte är
färdigbyggda.
Jan Ekwall ger en eloge till ordförande Marie-Louise Gunnarsson, att hon drivit
frågan att det ska byggas ett nytt äldreboende i kommunen.
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KPR § 15 Socialchefen informerar
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Covid-situationen är stabil i sociala sektorns verksamhetsområde. Inga nya eller
misstänka fall har rapporterats den senaste tiden.
Förändringar inom hemsjukvården: utifrån att sjuksköterskebemanningen nu är
fulltalig har tre undersköterskor erbjudits andra tjänster inom kommunen. Tre
undersköterskor arbetar kvar inom hemsjukvården.
Det är många sökande till feriepraktiken 2021. Alla som söker och tackar ja
erbjuds 60 timmars arbete under två eller tre veckor i sommar. Det gäller
ungdomar mellan 16–19 år, man får inte ha fyllt 19 år. På grund av pandemin
måste man ha fyllt 18 för att få arbeta inom vården.
Socialberedningen har fattat beslut om att föreslå kommunstyrelsen att Retrobutiken och Café i12 ska öppna för besökare från 2021-06-07.
Kerstin Carlsson har anställts som ny medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS),
och hon börjar 2021-08-01 i Eksjö kommun. Margareta Enekvist är vikarierade
MAS tills hon kommer.
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KPR § 16 Information anhörigstöd
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Annette Eriksson, anhörigsamordnare, och Inger Häll, som kommer arbeta som
tillförordnad anhörigsamordnare när Annette slutar sin tjänst i sommar,
presenterar anhörigstödsverksamheten och frivilligverksamheten.
Pandemin har påverkat verksamheten och det har varit en tuff tid. Alla möten har
ställts in och istället har de som behövt träffats enskilt med anhörigsamordnaren,
vilket inte blir detsamma som att träffas i grupp. Annette tycker sig märka att det
är fler som har problem psykisk ohälsa än tidigare.
Dagverksamheterna som varit stängda i drygt ett år öppnade igen idag, 2021-0524, och det är mycket positivt. Under stängningen har hembesök genomförts av
personalen istället till dem som önskat.
Förhoppningsvis kommer IT för seniorer att kunna genomföras i sommar av
ungdomar som har feriepraktik.
Varje år skickas det ut information till dem som bor i ett parförhållande, där
någon av parterna fyllt 85 år. Det erbjuds ett besök av anhörigsamordnaren. Detta
är för många en första, viktig kontakt med kommunen. Flera personer
återkommer senare när behov av stöd och hjälp uppstår.
Som närstående till någon som är sjuk kan man få stöd från kommunen i form av:






Att söka dagverksamhet för sin anhörige
Avlösning i hemmet, 8 timmar per månad kostnadsfritt. Det är ett
biståndsbeslut, som kan överklagas
Växelvård, även det ett biståndsbesök
Anhöriggrupp eller enskilda samtal med anhörigsamordnare
Hjälp med ansökningar av olika slag

Boel Nilsson undrar om anhörigvårdare får ersättning av kommunen? Detta sker i
vissa kommuner, har Eksjö gjort någon utredning kring detta? Kommunen har
inte utrett saken. Det finns några anhörigvårdare i kommunen och det är
biståndshandläggare som fattar beslut om detta. Det finns en risk för
inlåsningseffekt när anhöriga anställs, speciellt om språkkunskaperna brister.
Berit Ekedahl påpekar att många anhöriga har svårt att få kontakt när
biståndshandläggarna bara har telefontid på förmiddagen. Det vore önskvärt med
Justerandes sign
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eftermiddagstid någon gång i veckan. Socialchefen lovar att framföra detta till
funktionschefen.
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KPR § 17 Övriga frågor
Gunnel Svensson informerar om en utbildning som hållits av SPF seniorerna
inför valet 2022. Några frågor som dem kommer fokusera på inför valet är:







Kommer det finnas fast placerade sjuksköterskor på särskilt boende? Det
blir fler och fler brukare som är multisjuka, och behovet av sjuksköterskor
ökar. Socialchefen informerar om att det gjorts förändringar i
organisationen, att sjuksköterskor har mindre geografiska områden och är
knutna till särskilda boende.
Kan man få extravak från kommunen om behov uppstår? Den
möjligheten finns idag.
Personal behöver mer fortbildning i palliativ vård.
Det finns risk för utanförskap om allt mer sker digitalt. Det måste finnas
möjlighet att söka hjälp utan digital utrustning.
Motverka ålderismen.

Jan Ekwall tillägger att det kommer skickas ut enkäter till samtliga politiska partier
inför valet, utifrån utbildningen.
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