SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-01

Sammanträde med

Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid

Bryggaren, Förvaltningshuset, plan 1 klockan 9:30.
Digitalt via Teams på grund av pandemi Covid-19.
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Ledamöter
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Christer Sundblad, Eksjö PRO*
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Boel Nilsson, SPF Seniorerna Mariannelund*
Sven-Olov Lindahl, RPG Eksjö*
Rolf Jonsson, SKPF avd 87*

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Gunilla Bergdalen, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef
Carola Walfridson, utvecklingsstrateg § 2*

Övriga

Markus Kyllenbäck, kommunalråd, (M)*
Sebastian Hörlin, kommunalråd, (S)*
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Sven-Olov Lindahl
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KPR § 1 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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KPR § 2 Verksamhetsplan
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsstrateg Carola Walfridson beskriver arbetet med verksamhetsplaner. I
verksamhetsplanen beskrivs grunduppdraget:
Socialnämnden ska främja människors
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser och verksamheterna ska bygga på respekt för människors
självbestämmande och integritet.
Målgrupp är personer som bor eller vistas i kommunen som har behov av insatser
från socialtjänsten.
Resultatet som ska uppnås är att bidra till att:
-människor upplever en trygg livssituation
-vara kunskapsbaserad
-stärka människor att forma sina egna liv
-utveckla eller bibehålla förmågor i syfte att uppnå självständighet hos den
enskilde
-vara effektiv, jämlik, tillgänglig och säker
Socialtjänstens verksamhet ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker,
tillgänglig, effektiv och jämlik.
För att kunna arbeta utifrån sociala sektorns verksamhetsplan bryts den ner på
enhetsnivå från sektorns mål. Hur arbetet går följs upp i resultatdialogerna, som
sker regelbundet. På resultatdialogerna är enhetschef, sektorsekonom,
verksamhetsstrateg, funktionschef och socialchef med.
Sven-Olov Lindahl frågar om prioriteringsordning görs om andra risker än en
pandemi sker? Om hårda prioriteringar görs måste alla vara medveten om att det
kan ske.
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Carola svarar att kommunen har en risk- och sårbarhetsanalys samt pandemiplan
som kan användas vid behov. Dessa skulle kunna knytas tydligare till
verksamhetsplanen.
Markus Kyllenbäck säger att alla verksamheter håller planerna levande.
Uppföljning av verksamhetsplanen sker tillsammans med kommunstyrelsens
presidium, socialnämndens presidium samt berörda tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
Sociala sektorns verksamhetsplan
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KPR § 3 Föregående mötesprotokoll
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En fråga ställs hur nattpatrullen fungerar efter uppföljningen som gjort i
december 2020. Det har varit en uppföljning på nattpatrullen och det fungerar.
Ny uppföljning om ca 3 månader. Det finns 3 patruller som servar hela
kommunen, så man är en patrull med tre bilar och planerar utifrån behov.
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KPR § 4 Kommunstyrelsen informerar
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Markus Kyllenbäck informerar om arbetet kring pandemin Covid-19. Det är
många ärende att följa upp och rekommendationer från folkhälsomyndigheten
följs i kommunen. Det tar mycket tid med bland annat stabsmöten varje vecka,
möten med regionen varje fredag. Vaccinationerna har startat och alla brukare
som tackat ja inom särskilt boende är klara och personal har börjat vaccineras.
Planen är att före midsommar ska alla över 18 vara erbjudna vaccinationer. Om
man ska säga något som är positivt kring pandemin så är det att ett fantastiskt
tekniksprång har tagits av alla. Nu kan de allra flesta klara av ny teknik i form av
digitala möten via teams och liknande.
För att stödja föreningslivet under pandemin har hemkörning av varor erbjudits
under perioden 2020-12-15 till 2021-01-15. Hemhandling erbjuds fortfarande av
sociala sektorn till personer över 70 år.
Anläggningen Klinten är uthyrd till sista oktober av dem som har campingen i
Hult, vilket innebär att det finns mer tid för utredning gällande Klintens framtid.
Ägardirektiv för de kommunala bolagen har gåtts igenom. Bland annat ska det
under 2022 ska verkas för laddinfrastruktur så det tas hänsyn till laddstationer för
elbilar vid nybyggnationer.
Inför 2021 och 2022 ligger äldreomsorgspengar från staten på runt 8,3–8,4
miljoner. Kommunen gör en tilläggsbudgetering på dessa pengar som ska ut i
verksamheten. Det är ännu inte specificerat hur pengarna ska användas, men det
är inom äldreomsorgen. Redovisning av pengarna ska ske. Det finns inget krav på
att kommunen måste ställa upp med egna pengar.
Jan Ekwall ställer frågan om ett eventuellt nytt demensboende, kommer det att bli
ett dyrt byggande? Har kommunen tänkt eller pratat om att en civil aktör kan
användas?
Markus informerar om att ett informationsmöte har hållits där privata aktörer
bjudits in. Ärendet ska upp för beredning i socialberedningen och sedan vidare för
beslut i kommunfullmäktige. I dagsläget stängs inte dörren för några alternativ
men kommunen är inte i upphandlingsfasen än. Sebastian Hörlin tillägger att det
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finns ännu ingen diskussion om att lägga ut driften på privat entreprenad. Man har
inte kommit dit i beslutsfattande ännu.
Gunnel Svensson frågar om minskning av personal som har skett i många år. Det
är tungt inom äldrevården och nattpatrullen har det tungt med bara tre patruller.
Det är tungt överallt, får de extraförstärkning? Har ni dialog med medarbetarna?
Socialchefen svarar att vi förstärker efter behov. Närmaste chef har det uppdraget
att ha dialog ut i verksamheten och de ska säga till när det behövs.
Markus Kyllenbäck svarar att Gunnels fråga befogad. Kommunen försöker
erbjuda särskilt boende till dem har stort behov och man måste anpassa
verksamheten efter det. Bemanningen behöver ökas i verksamheten, det finns en
politisk majoritet kring detta.
Sebastian Hörlin tillägger att äldreomsorgen har fått ge vika i många år i hela
landet. Coronakommissionens betänkande visar på brister som pågått i många år.
Även andra åtgärder än högre bemanning kan påverka de äldres livskvalitet. En
äldreomsorgslag som diskuteras på riksplanet är välkommen.
Sven-Olov Lindahl inflikar att det inte är bara pengar som kommer behövas
framöver. Försörjningen av personal kommer bli en utmaning, framförallt
utbildad personal.
Jan Ekwall frågar om köbildning till trygghetsboende: har kommunen funderat på
att ta bort kö till trygghetsboende och istället ha behovsprövat? Finns den
diskussionen?
Patrik Hedström svarar att en ny undersökning för att få veta vilka av dem som
står i kö till trygghetsboende som är aktuella och fortfarande är intresserade är på
gång. Det finns ingen diskussion om att biståndsbedöma inflyttning till
trygghetsboende.
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KPR § 5 Information Covid-19
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Samtliga boende på särskilt boende blivit erbjudna dos 2. Dos 1 har påbörjats till
brukare inom hemtjänsten. Personalen har erbjudits tider via vårdcentralen.
Förhoppningsvis är det klart till 1: a veckan i mars om vaccinet kommer. LSSboende kommer påbörjas inom 2 veckor. Ungefär en vecka efter dos 2 har man
full effekt.
Daglig verksamhet förslås vara stängt tom 31/3, förutom retro-butiken som
föreslås öppna 20212-03-01. Det ärendet kommer beredas på socialberedningen
2021-02-10. Sociala sektorn följer utvecklingen och folkhälsomyndigheternas
rekommendationer. Det finns i dagsläget ingen spridning på särskilt boende, men
det har varit oerhört ansträngt i december. Tillsättning av vikariat är nu nere på
normala nivåer, vilket är runt 300 timmar per dag. I december var behovet upp
mot 650–700 timmar vissa dagar. Kommuner runt omkring oss är väldigt
drabbade just nu, så det gäller att fortsätta med våra rutiner gällande basala
hygienrutiner och skyddsutrustning.
Jan Ekwall undrar har personal, framförallt vikarier, testats? Får hemtjänstens
brukare före övriga äldre?
Socialchefen svarar att personal inte testas om inte misstanke om sjukdom finns.
Följer folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte testa i förebyggande
syfte. Brukare inom hemtjänsten vaccineras just nu då de betraktas som riskgrupp,
även deras anhöriga som man sammanbor med vaccineras.
Gunnel Svensson påpekar att man vara smittbärare även med vaccin, man blir inte
lika sjuk.
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KPR § 6 Hemtjänst och boendestatistik
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialchefen redovisar att hemtjänsten minskar både 2018 och 2019 med ungefär
10 000 timmar per år. Det är en större minskning i slutet av 2020, det kan bero på
covid-19.
Lediga platser på särskilt boende: i dagsläget finns 9 lediga på Solgården, 7 på
Almgården och 2 demensplatser på Marieberg som redan är erbjudna brukare.
Det har varit en oro i samhället under pandemin, men i samband med att
vaccinationen genom förs kommer fler platser att hyras ut. Personalbemanningen
ses över när det är lediga platser.
Sven-Olov Lindahl undrar hur det är med brukare som har mer än 120 timmars
hemtjänst per månad, om man sett någon förändring?
Socialchefen svarar att det är färre ärende över 120 timmar nu men om pandemin
påverkat kan vi inte se just nu.
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KPR § 7 Vård i livets slutskede på länets SÄBO
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
En kartläggning och utredning har genomförts av länets pensionärsorganisationer.
Sven-Olov Lindahl har varit med i arbetet. Pensionärsorganisationerna har gjort
en generell utredning över länet för att inte peka ut kommuner och dessutom
presentera för regionen hur det ser ut. Samarbetet mellan region och kommuner
måste fungera. Det är viktigt att diskutera om hjärt-lung-räddning (HLR) i förväg,
så brukarna är informerade. Det finns önskemål hos de allra flesta äldre att det ska
finnas någon hos dem när de ska dö. Vilka möjligheter har Eksjö att ställa upp?
Vården kan varieras från några timmar och upp till månader, finns det riktlinjer
kring tiden?
Socialchefen svarar att sociala sektorn har möjlighet med palliativa vak och det
prioriteras vid behov. Det finns riktlinjer som tagits fram tillsammans med
regionen. Det görs kontinuerligt utvärderingar kring hur vaken fungerar.
Gunnel Svensson påpekar att utredningen beskriver vården i länet. Det hade varit
intressant med en fokusering på Eksjö kommun. Vet vi hur det fungerar i vår
kommun? Finns det ekonomiska möjligheter?
Patrik Hedström svarar att det ser bra ut med sjuksköterskebemanning ser bra ut,
från 1 mars 2021 är alla sjukskötersketjänster i kommunen tillsatta. Det finns
sjuksköterskor som är ansvariga för särskilt boende, de finns inte alltid på plats
men personalen vet vem dem ska kontakta. Arbetet har påbörjats inom
hemtjänsten där hemtjänst och hemsjukvården jobbar i likadana områden. Inom
hemsjukvården är det arbetet klart.
Marie-Louise Gunnarsson säger att anhöriga får svara på en enkät om man haft en
palliativ anhörig så den vägen vet sociala sektorn hur vården sett ut och det kan vi
ta fram till nästa gång. Vi kan bjuda in medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
till nästa gång med information om palliativvården. I Eksjö har alla som blivit
palliativvårsbedömda har fått träffa läkare och de som haft behov har fått åka till
sjukhus för covid-19.
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Beslutsunderlag
Utredningen ”Ju mer vi har förberett desto bättre blir vården!”
En kartläggning av vården i livets slutskede vid länets SÄBO genomförd av länets
pensionärsorganisationer 2020.
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KPR § 8 LOV-lagen om valfrihet
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Det finns inga LOV-företag i Eksjö kommun just nu. Det har funnits tre LOVföretag i kommunen som alla valt att själva avsluta sin verksamhet.
Rolf Jonsson påpekar att det finns väl privata aktörer inom LSS-verksamheten?
Det ligger inte inom KPR:S område men det är SKPF:s medlemmar som kan
drabbas.
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KPR § 9 Övriga frågor
Sven-Olov Lindahl passar på att tacka för ett gott samarbete genom åren. Han
slutar i KPR nu då han valt att lämna GPR.
Gunnel Svensson vill passa på att tacka Sven-Olov Lindahl för det engagemang
som han visat under åren i KPR.
Jan Ekwall berättar att han talat med medarbetare i nattpatrullen och de tycker de
är slitigt och jobbigt, de får ingen arbetstillfredsställelse. Personalen måste jaga
runt i den småländska snön. Framförallt vintertid är det jobbigt att åka omkring på
småvägarna.
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