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Marie-Louise Gunnarsson
Jan Ekwall *
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Anna-Kerstin Larsson *
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Carina Nilsdotter
Rolf Jonsson *

Tjänstgörande ersättare
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Patrik Hedström, socialchef
Kerstin Carlsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 26

Övriga

Marcus Kyllenbeck, kommunalråd *
Sebastian Hörlin, kommunalråd *
* = Deltagande via Teams
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Förvaringsplats
för protokollet

Sociala sektorn

Datum då anslag
publiceras

2021-09-13

Underskrift

……………………………………………

Datum då anslag
tas bort

2021-10-05

Gunilla Bergdalen

Justerandes sign

2

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2021-09-06

Upprop
Val av justerare
§ 18

Godkännande av föredragningslista

§ 19

Föregående mötesprotokoll

§ 20

Kommunstyrelsen informerar

§ 21

Hemtjänst och boendestatistik

§ 22

Information från socialberedningen och socialnämnden

§ 23

Socialchefen informerar

§ 24

Representation i arbetsutskottet

§ 25

Nytt demensboende - beskrivning av arbetets gång

§ 26

Presentation av MAS

§ 27

Sommaren 2021

§ 28

Övriga frågor
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KPR § 18 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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KPR § 19 Föregående mötesprotokoll
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att godkänna föregående protokoll.
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KPR § 20 Kommunstyrelsen informerar
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunalråden Markus Kyllenbeck och Sebastian Hörlin rapporterar från
kommunstyrelsens arbete:
Pandemirestriktioner fortsätter i Eksjö kommun fram till 2021-09-30.
Vaccinationen har fungerat bra i kommunen, stor del av befolkningen har
vaccinerats.
Ungdomsaktiviteter har genomförts i sommar, både i centralorten och
Mariannelund, vilket har inneburit att det varit en lugn sommar utan massa stök.
Budgetarbetet pågår inför 2022 och planperioden 2023–2024. Det är en del nya
förutsättningar inför 2022: det är färre barn i skolan, vilket bland annat beror på
att asylboende finns inte kvar i kommunen. Det leder också till att ersättningar
från migrationsverket minskar kraftigt, vilket påverkar framförallt skolan.
Individ och familjeomsorgen (IFO) har många placeringar utanför kommunen
och kostnaden för försörjningsstöd är högre än budgeterat. Ett stort arbete med
hur förändringar kan genomföras har beskrivits i budgetberedningen och för
kommunstyrelsen. Det är viktigt att komma tillrätta med kostnaderna på sikt.
Kommunens budget för 2021 håller i sin helhet, även om enskilda sektorer inte
håller sin budget.
Beslut har tagits om att bygga en förskola i trädgårdsstaden med 6 avdelningar.
Ny miljöpolicy är antagen. Alla partier har varit med i remissrundan. En enig
kommunstyrelse har beslutat om en plan för vilka lekplatser som ska finnas i
kommunen. Det kommer bli färre men bättre lekplatser.
Jan Ekwall frågar vilken lekplats i Brudbadet som kommer avvecklas? Sebastian
Hörlin svarar att det är lekplatsen mellan Fristadsvägen och Furustigen. Förutom
kommunens lekplatser finns det lekplatser vid förskolor, samfällighetsföreningar
och Eksjöbostäder har därutöver lekplatser.
Jan Ekwall frågar om det finns krav på motprestationer för att få
försörjningsstöd? Marcus Kyllenbeck svarar att det diskuteras i arbetet gällande
IFO och försörjningsstöd. Social dumpning sker i viss mån, att man flyttar till
Eksjö från annan kommun eftersom det finns lägenheter att tillgå i Eksjö, och
Justerandes sign
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man redan har försörjningsstöd. Lagstiftningen utgår ifrån att medborgare ska
klara sig på ekonomiskt bistånd
Gunnel Svensson har en fråga kring försörjningsstöd. Kommunen är en stor
arbetsmarknad, även för dem som inte har jobb. Har kommunen någon ambition
för att ge dessa jobb? Kommunen borde kunna skapa fler arbetstillfällen.
Markus Kyllenbeck svarar att kommunen har extratjänster inom sin verksamhet
som går till dem som ligger längst bort från arbetsmarknaden. Det finns 26
extratjänster just nu plus verksamhet på Hälsa, Integration,
Arbetsmarknadsenheten (HIA). Det är inte bara nysvenskar som har
försörjningsstöd understryker Markus.
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KPR § 21 Hemtjänst och boendestatistik
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Det är betydlig fler äldre som ansöker om särskilt boende än det varit tidigare
under pandemin. Det har inkommit 26 nya ansökningar i maj-juni. Det innebär att
avdelning Enen på Marieberg inte kommer att stänga, som varit planerat sedan
tidigare.
Det finns i dagsläget 14 lediga platser på särskilt boende i kommunen.
Under 2020 beviljades i hemtjänsten 185 000 timmar. 2021 år är det färre timmar
som ansökts och beviljats. Prognosen ligger på 165 000–170 000 timmar för 2021.
Socialstyrelsen beskriver en liknande trend i hela riket.
Jan Ekwall uppmärksammar den insändare gällande separata larmgrupper som en
anställd i Eksjö kommuns hemtjänst skrivit och som publicerats i SmålandsTidningen 2021-09-01. Jan tycker att det var en bra insändare.
Patrik Hedström håller med om att det var kloka reflektioner i insändaren. Patrik
kommer tillsammans med funktionschef Eddie Andersson svara på insändaren.
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KPR § 22 Information från socialberedningen och
socialnämnden
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Budgetprognosen är i dagsläget ett minus med 19,8 miljoner för sociala sektorn.
Till stor del beror det på Lagen om Stöd och Service (LSS) där det finns flera
komplexa ärenden samt ekonomiskt bistånd som ökar. Organisationen arbetar
långsiktigt för att komma tillrätta med detta. Sociala sektorn har en riksnorm att
förhålla sig till gällande ekonomiskt bistånd. Det är en negativ avvikelse inom
hälso- och sjukvården som bland annat beror på leasingbilar som är dyrare än
beräknat. Verksamheten har haft hyrsjuksköterskor fram till 2021-02-28, och den
extra kostnader hänger kvar i budgeten.
En stor arbetsinsats krävs av kommunen inför att Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) gör en stor undersökning i hela landet. Ett stort underlag ska
lämnas in till IVO med bland annat journaler som IVO ska granskas. Allt sker via
krypterad e-post.
Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som
Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför. Det genomförs fem
yrkesresor på sju år. Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan
socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt
lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. Målet är att kommuner ska få
ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att
samla och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap. Vilka arbetsgrupper som ska
vara med är inte helt klart men först ut är personal som arbetar inom barn och
unga. Samtliga kommuner i länet är med.
Nära vård är en process i samverkan mellan primärvården, slutenvården och
kommunen. Personcentrerat vård för enskilda brukare som bedrivs med
utgångspunkt i brukarens behov och förutsättning.
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KPR § 23 Socialchefen informerar
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunen erbjuder praktikplats även till dem som är under 18 år igen. Under
pandemin har kommunen sagt nej men nu är det ett stabilt läge och fler i denna
grupp har vaccinerats. Det genomförs riskbedömningar innan eleverna börjar för
att erbjuda en så säker praktikplats som möjligt. Om smitta uppstår erbjuds eleven
en annan praktikplats.
Ingen covidsmitta i sociala sektorns verksamhet just nu och det har varit stabilt
läge länge. Verksamheter inom daglig verksamhet och dagverksamhet har öppnat
igen utifrån de restriktioner som finns från folkhälsomyndigheten.
Gunnel Svensson frågar om all personal är vaccinerad och om det ställs krav på
det? Socialchefen svarar att det inte ställs krav, men personal erbjuds vaccinering
på arbetstid.
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KPR § 24 Representation i arbetsutskottet
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att representation till arbetsutskottet och vice ordförande väljs på sista
sammanträdet för året.
Ärendebeskrivning
Varje organisation har en representant i arbetsutskottet. Det innebär att
arbetsutskottet består av en representant för PRO, SPF, RPG och SKPF. Varje
förening har ansvar för att utse representant.
Det ska också utses en vice ordförande till rådet, förslag lämnas från föreningarna
och beslut fattas på sista sammanträdet för året.
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KPR § 25 Nytt demensboende - beskrivning av
arbetets gång
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Olika alternativ till tomtförslag kommer presenteras för socialberedningen i
september. En arbetsgrupp har bildats med socialchefen, funktionschef vård och
omsorg, representanter från Eksjöbostäder samt samhällsbyggnadschef. Allt
eftersom arbetet fortgår kommer studiebesök att göras på olika platser där nya
demensboenden byggts. Det är bland annat viktigt att se på hur lägenheterna ser
ut så de blir anpassade till verksamheten. Ytterligare arbetsgrupper med
representation av olika professioner kommer utses efter hand.
Gunnel Svensson undrar var KPR kommer in i denna process?
Hela planen för arbetet har inte riktigt utformats ännu, men sociala sektorn
kommer ha en kontinuerlig dialog med KPR.
Jan Ekwall frågar om det finns någon fysisk plats ännu?
Socialchefen svarar att den 15 september kommer socialberedningen få förslag på
vilka olika tomtförslag som finns. En skriftlig information kommer att skickas ut
till KPR efter att sammanträdesprotokollet justerats. Marcus Kyllenbeck påpekar
att det är viktigt att det blir en kort remisstid för KPR så inte beslutet förlängs.
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KPR § 26 Presentation av MAS
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Kerstin Carlsson presenterar sig. Kerstin är nyanställd som medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) sedan 2021-08-01.
MAS arbete är övergripande för hälso- och sjukvården i kommunen. God och
nära vård är bra för att kunna få ihop vården med vårdcentralen och specialisterna
inom slutenvården. Kerstin påpekar att det förebyggande arbete är viktigt, gäller
inte bara sociala sektorn utan hela kommunen så alla har en aktiv fritid, mår bra
och behåller sin hälsa.
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KPR § 27 Sommaren 2021
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Inom äldreomsorgen har det varit ansträngt när det är många nya
semestervikarier. I de verksamheter som haft många återkommande vikarier
fungerar det bättre.
Även inom funktionshinderomsorgen har de varit lite mer ansträngt med många
nya vikarier.
Hemsjukvården har haft en hög belastning i sommar, där finns inga vikarier att
tillgå. Trycket från sjukvården har varit lika som tidigare år.
Återkommer med en utförligare rapport på nästa möte när semestervikarierna har
svarat på enkäterna som skickats ut.
Feriepraktik har kunnat erbjudas alla ungdomar mellan 16–19 år som sökt.
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KPR § 28 Övriga frågor
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Gunnel Svensson och Jan Ekwall informerar om att Seniorerna SPF har fått ett
uppdrag från centralt håll att inom kommunen fråga politikerna inför valet vad de
vill. Planen är att SPF tillsammans med övriga pensionärsorganisationer ska ställa
frågor och träffa politikerna, vad vill man i kommunen? Frågeställningarna
kommer bland annat att handla om hur organiseras sjukvården så det finns fasta
sjuksköterskor på särskilt boende, säkerställa att extravak kan finnas vid vård i
livets slut. Hur planeras fortbildningsinsatser för undersköterskor och
vårdbiträden som arbetar med vid vård i livets slutskede. Digitala frågor, ger
utanförskap för dem som inte har dator. Motverka ålderismen, anhörigstöd är
också förslag på frågor som kan komma upp. Detta blir ett arbete inför våren
2022.
Jan berättar också att 2018 var SPF inbjudna till Jönköping, där frågor ställdes till
samtliga partier. Svaren varierade och pensionärsorg har kollat över vad som gjort.
Jan kommer skicka ut svaren ställa frågan; har ni uppfyllt det ni lovade 2018?
Hearing, är ett förslag som ett komplement till frågorna.
Rolf Jonsson berättar att det var positivt vid förra valet, de flesta partier ställde
upp och svarade på frågorna.
Jan Ekwall berättar att Hässleholm har bytt ut ordet brukare mot ett annat ord
och det är fler kommuner i landet som gör det.
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