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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-13

 
 
Sammanträde med  Kommunala Pensionärsrådet 
 
Plats och tid Konferensrum Kaserngatan 14 plan 2 kl. 09:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, ordf 
Kjell Axell, Eksjö PRO, via Teams 
Jan Ekwall, SPF Seniorerna Eksjö  
Gunnel Svensson, SPF Seniorerna Hult-Höreda  
Anna-Kerstin Larsson, SPF Seniorerna Ingatorp  
Boel Nilsson, SPF Seniorerna Mariannelund  
Carina Nilsdotter, RPG Eksjö 
Rolf Jonsson, SKPF avd 87  

 
Tjänstgörande ersättare   

 
Övriga närvarande  

Ersättare  
 
Tjänstepersoner Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Patrik Hedström, socialchef  
Jürg Gisler, demenssamordnare, § 31 

 
Övriga Sebastian Hörlin, kommunalråd   
 
Utses att justera Anna-Kerstin Larsson 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn    Paragrafer 29-39 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Anna-Kerstin Larsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunala Pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-13 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2021-12-21 Datum då anslag  2022-01-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-13

KPR § 29 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.   
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KPR § 30 Föregående mötesprotokoll 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att godkänna protokollet.  
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KPR § 31 Nytt äldreboende 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Demenssamordnare sammanfattar från studiebesöket i Mellerud som genomförts 
med representanter från socialnämnden, kommunala pensionärsrådet, 
tjänstepersoner inom sociala sektorn samt representant från Eksjöbostäder.  

En viktig erfarenhet som Mellerud skickar med är att ha en realistisk tidsplan. I 
Mellerud tog det ungefär 5 år från start till invigning. Det är en fin utemiljö, med 
ett stort område för brukarna att promenera omkring på. Tomtgränsen till 
närmaste grannar är cirka 400 meter. Utemiljön används väldigt mycket av 
brukare och personal.  

En rekommendation från Mellerud är att ha med personal i hela planeringen. Det 
är av stor vikt att alla aktörer är med i hela processen. Att till exempel bygga en 
provlägenhet där olika utrustning kan prövas i rätt miljö är ett tips.  

Både före och under byggnationens gång har representanter för personal och 
byggherre träffats för att få en gemensam grund för vilka behov brukarna har och 
kunna förstå vad brukare med kognitiva sjukdomar har för problematik. 

Ett besöksrum finns för anhöriga. Rummet är tillgängligt både utifrån och inifrån, 
vilket kan underlätta för besökare och brukare.  

Hela demensboendet är förberett för eller har flera tekniska lösningar som till 
exempel möjlighet för tillsyn via kamera, nyckelfria lås och olika hjälpmedel.   
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KPR § 32 Kommunstyrelsen informerar 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Två större byggnationer pågår just nu i kommunen: förskola Kvarnarp och 
idrottshall Grevhagsskolan.  

Planen framåt är att bygga en kulturscen vid Olsbergs Arena med start 2023, nytt 
äldreboende med start 2024-2025, samt Norrtullskolan behöver tillbyggnad och 
allmän uppfräschning. 

Ett förbättringsarbete pågår kring näringslivsklimatet.  

Restaurangen på Solgården stängs permanent. Det är 1-4 personer som äter varje 
dag på Solgården. Det går fortfarande bra att beställa mat om man ska göra besök, 
matdistribution finns kvar.  
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KPR § 33 Hemtjänst och boendestatistik 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Inom äldreomsorgen finns det 2 demensplatser, 4 vårdboendeplatser samt 2 
korttidsplatser lediga i dagsläget.  

Hemtjänsttimmarna minskar i kommunen. År 2020 var det 185 000 beviljade 
hemtjänsttimmar, i år är prognosen att det blir 160 000 hemtjänsttimmar. 

Under mars månad 2022 kommer sektorn gå från beviljade tid till utförd tid inom 
hemtjänsten. 

Jan Ekwall frågar om det har märkts någon skillnad med beslutet om att maximalt 
120 timmar hemtjänst beviljas innan särskilt boende erbjuds. Socialnämnden har 
fattat beslut om att vid behov av hemtjänst över 120 timmar är det särskilt boende 
som i första hand ska erbjudas. Socialchefen svarar att hittills har det varit ett 
ärende uppe till beslut i socialnämnden. 
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KPR § 34 Information från socialberedning och 
socialnämnd 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialchefen lämnar information från senaste socialberedning och socialnämnd. 
 
Enkätsvar från semestervikarier inom äldreomsorgen presenteras. Det är en låg 
andel vikarier som svarat. De flesta är nöjda med sitt arbete och kan tänka sig att 
komma tillbaka nästa år. 
 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen redovisas. Det är bland annat utemiljön 
och måltidssituationen på särskilda boende som uppmärksammas och där finns 
handlingsplaner framtagna. 
 
Kommunstyrelsen har gett individ- och familjeomsorgen flera utredningsuppdrag 
som presenterades. 
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KPR § 35 Val av vice ordförande 
Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att Jan Ekwall, SPF, väljs som vice ordförande. 
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KPR § 36 Val av arbetsutskott 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att till arbetsutskott välja följande personer: 

PRO: Kjell Axell 
SPF: Gunnel Svensson 
RPG: Carina Nilsdotter 
SKPF: Rolf Johnsson 
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KPR § 37 Socialchefen informerar 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Staben aktiverad igen på grund av ökad smittspridning av Covid-19 i samhället. 
Inventering av material pågår för att se över hur god beredskapen är.  

Rolf Johnsson, SKPF, frågar hur det fungerar med timanställda under pandemin? 
Vid arbetsplanering försöker bemanningsenheten i så stor utsträckning som 
möjligt låta dem arbeta på en arbetsplats per dag, för att minimera smittan.   

Jan Ekwall, SPF, frågar hur kommunen hanterar personal som inte är vaccinerade 
eller motsätter sig snabbtester? Eksjö kommun följer smittskydd och 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
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KPR § 38 Sammanträdesdatum för 2022 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att godkänna förslaget till sammanträdesdatum för 2022. 

Ärendebeskrivning  
Arbetsutskott klockan 15:00-16:00 

1 februari 

3 maj 

13 september 

22 november 

 

Kommunala pensionärsrådet klockan 9:30-12:00 

14 februari 

16 maj 

26 september 

5 december 
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KPR § 39 Övriga frågor 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Jan Ekwall har en fråga gällande äldreomsorgslyftet, hur det har genomförts i 
kommunen. Socialchefen informerar att inom äldreomsorgslyftet är 23-24 
personer som genomfört utbildningen. Det är inte klart ännu hur stor del av de 7 
miljoner som statsbidraget är på som används och hur mycket som ska 
återbetalas. Information om detta lämnas på nästa möte. Det sker en kontinuerlig 
dialog med Kommunal.  

Jan Ekwall påpekar att KPR:S reglemente är från 2011. Gunnel föreslår att det 
skickas ut till deltagarna och att det kan revideras på nästa sammanträde. 

Jan Ekwall frågar om försörjningsstöd: på tidigare kommunala pensionärsråd har 
motprestation diskuterats enligt Markus Kyllenbäck. Vad har hänt? Socialchefen 
informerar att riktlinjerna har setts över men riksnormen kan man inte påverka. 
Några motprestationer är inte beslutade om och kommunen får inte ordna 
praktikplatser hur som helst utan det ska ske i samarbete med i första hand 
arbetsförmedlingen.   
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