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Plats och tid Smeden, Förvaltningshuset, källarvåning kl. 13:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Markus Kyllenbeck, (M), ordförande 
Kjell Axell, Eksjö PRO 
Gunnel Lycksell, Mariannelund PRO 
Jan Ekwall, SPF Seniorerna Eksjö 
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Tjänstgörande ersättare  

 
Övriga närvarande  

Ersättare Sven-Olof Lindahl, SPF Seniorerna Eksjö 
 
Tjänstepersoner Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Catharina Tingvall, t f socialchef 
Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom, § 37 

 Josefin Evegren, sektorsekonom, § 39 
 Gustav Axelsson, verksamhetsutvecklare, §§ 40-41  
 
Övriga Sebastian Hörlin, oppositionsråd  
 
Utses att justera Kjell Axell 
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Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Gunilla Bergdalen 
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 Kjell Axell 
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KPR § 36 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 14, presentation av nya kommunalråd utgår. 
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KPR § 37 Boendestatistik 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det finns idag 23 personer i kö för särskilt boende. Av dessa är det två personer 
som uttryckt att hen vill bo på Solgården, 17 är bosatta i Eksjö, resten i orterna 
utanför Eksjö eller i annan kommun.  

Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom tre månader. Idag har 
kommunen svårt att följa lagkravet. Det är samma kö till samtliga särskilda 
boenden och tackar man nej till anvisad plats så hamnar hen sist i kön. Personer 
har alltid rätt att ställa sig i en omplaceringskö om det inte finns lediga platser där 
man vill bo. Det är inte vanligt att brukare väljer att byta boende när de väl flyttat 
in på ett boende.  
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KPR § 38 Föregående mötesprotokoll 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att lägga protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Eksjöbostäder undersöker om högtalaranläggningen på Snickaren kan renoveras 
eller om en ny ska beställas.  

Det finns ingen hörslinga i samlingssalen på Snickaren. Den frågan tar 
representanterna från kommunstyrelsen med sig för att behandla politiskt.  
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KPR § 39 Budgetuppföljning/ekonomi 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En redovisning av budgetprognosen visar förändringar sedan augusti månad. 
Sociala sektorn har fått en tilläggsbudget för bland annat externa placeringar och 
förändrade livsmedelskostnader. Prognosen för 2022 är ett underskott på 10,5 
miljoner. De stora avvikelserna är placeringar, både av barn och personer som har 
beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), samt försörjningsstöd. 
Underskottet är cirka 2 % av budget.   

Befolkningsprognoser visar att antalet äldre ökar i Eksjö kommun. Fram till år 
2035 beräknas antalet personer 65 år äldre öka med 672 stycken.  

Inför år 2023 är sektorns ram utökad och är 514,8 miljoner. Inom socialt stöd och 
försörjningsstöd tillförs medel med 15,5 miljoner. Medel tillförs för bland annat 
ökade kostnader inom kosten. Måltidsavgifterna höjs och medel tillförs för bland 
annat utbildning inom palliativ vård. 

 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala Pensionärsrådet 2022-11-22 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KPR § 40 Uppdatering projekt Solgården och 
Syrenen 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Två olika projekt pågår inom sociala sektorn för att öka personalkontinuitet och 
ge bättre omvårdnad för brukare. Ett projekt för högre grundbemanning 
genomförs på Syrenen på Marieberg och ett projekt med personalpool pågår på 
Solgården.  

Projekten är ännu inte utvärderat, men det som hittills märkts är att det har blivit 
bättre personalkontinuitet och att färre beställningar gjorts från 
bemanningsenheten.  

En rapport lämnas på nästa sammanträde.  
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KPR § 41 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Dnr Socn 2022/137 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. 

Totalt svarade 225 personer på enkätstudien för hemtjänsten i Eksjö, vilket utgör 
50,8 procent. Hemtjänsten i sin helhet i Eksjö kommun upplevs av 90 procent av 
de tillfrågade som positiv. De svarande besväras i mindre utsträckning av 
ensamhet än både svarande i Region Jönköping och riket.  

På frågor om bemötande och inflytande svarar brukare som får hemtjänstinsatser i 
Eksjö kommun i övervägande del positivt, där exempelvis möjligheten att påverka 
vilken tid personal kommer på besök sticker ut positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket.   

I sin helhet utmärker sig hemtjänsten i Eksjö kommun positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket. 

Tre prioriterade, så kallade nyckeltal har valts ut där aktiviteter kopplade till dessa 
ska tillskapas utifrån en trendanalys. För hemtjänsten i Eksjö kommun har 
följande prioriterade nyckeltal valts ut. 

• Brukare upplever att hemtjänstpersonal har ett bra bemötande 
• Brukare upplever att de har möjlighet att påverka vilka tider hemtjänsten 

utför besök 
• Brukare vet vart de ska vända sig med synpunkter 

98 procent av de svarande uppger att personal från hemtjänsten Eksjö bemöter 
dem på ett bra sätt. Trots ett bra resultat är det viktigt att arbeta med denna fråga. 
57 procent av de svarande uppger att de kan påverka vilka tider personalen 
kommer, en siffra som sjunkit sedan 2019. Även om det är högre än Region 
Jönköping och riket behöver detta analyseras och arbetas med. Andelen brukare 
som vet vart man kan vända sig med synpunkter har sjunkit och det behövs en 
aktivitet för att förbättra informationen om hur synpunkter och klagomål kan 
lämnas.  

För särskilt boende svarade 50 personer på enkätstudien, vilket utgör 38,5 
procent. 
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Insatser inom särskild boendeform i sin helhet i Eksjö kommun upplevs av 84 
procent av de tillfrågade som positiv. De svarande för brukarenkäten särskilt 
boende besväras i likhet med svarande som får insatser genom hemtjänsten i 
mindre utsträckning av ensamhet än både svarande i Region Jönköping och riket.  

På frågor om bemötande och hänsyn till åsikter svarar brukare som får insatser 
genom särskild boendeform till stor del positivt, där både bemötande från 
personal och hänsyn till brukarnas åsikter sticker ut positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket.   

Mat och måltidsmiljö upplevs positivt, där 88 procent svarar att måltiderna är en 
trevlig stund på dagen.   

I sin helhet utmärker sig särskilt boende i Eksjö positivt jämfört med både 
Jönköpings län och riket. Där 84 procent av de tillfrågade i Eksjö kommun 
uppger att de är mycket eller ganska nöjd med aktuellt särskilt boende.  

Tre prioriterade nyckeltal har valts ut där aktiviteter kopplade till dessa ska 
tillskapas. För särskilt boende i Eksjö kommun har följande prioriterade nyckeltal 
valts ut.  

• Upplevelse att måltider är en trevlig stund på dagen 
• Goda möjligheter att komma utomhus  
• Personalen bemöter brukaren på ett bra sätt  

Förbättringar har skett kring måltidssituationen och arbete ska fortsätta genom 
implementering och följsamhet av rutiner kopplat till måltidsmiljö, med stort 
fokus på likartade arbetssätt och förhållningar. Ett arbete pågår med att göra 
utemiljön mer attraktiv på särskilda boende. Trots att resultatet för bemötande av 
brukare är högre är region Jönköping och riket bedömer verksamheten att det 
behöver tillskapas insatser och aktiviteter för att öka kvaliteten på bemötande för 
att bryta den nedåtgående trenden. 
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KPR § 42 Kommunstyrelsen informerar 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Budgeten för 2023 är antagen av en bred politisk majoritet. Ökade statsbidrag 
under 2022 har medfört att en tilläggsbudget kunnat läggas med ökade medel till 
sociala sektorn.  

Från och med 2023-01-01 är det en nämndsorganisation i kommunen. Alla 
valärenden till nämnder och styrelser kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige 2022-11-24.  

Arbetet med byggnation av nya förskolan Jordgubbsbacken pågår. Idrottshallen 
på Grevhagsskolan håller på att byggas, det blir en hall i fullstorlek. En utredning 
pågår om lokalbehov för Mariannelund, Ingatorp och Höreda gällande förskole- 
och skollokaler, samt hur lokaler för köken kan användas på bästa sätt.  
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KPR § 43 Information från socialberedning och 
nämnd 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
En extern genomlysning pågår gällande placeringar enligt Lagen om stöd och 
service (LSS). Presentation av resultatet sker i december i år. Det är en positiv 
stämning inom sektorn och det finns en vilja att arbeta med förändringar och 
effektiviseringar. 

Språkutbildning i vårdsvenska utreds inom sektorn. Förslaget är att utbildningen 
startar inom vård och omsorg, men det finns inga pengar avsatt i budget, utan 
ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för finansiering. 

Beslut har fattats om att höja måltidsabonnemang inom särskilt boende med 700 
kronor per månad.  Övriga måltidsavgifter höjs med 10 procent på vardagar. På 
kommunens trygghetsboenden kommer priset höjas från dagens 71 kronor till 78 
kronor.  
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KPR § 44 Socialchefen informerar 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det är mycket fokus på arbetsmiljö i sektorn. En utredning har gjorts på bland 
annat chefers arbetsmiljö. Hälften av sektorns chefer har mer än 40 medarbetare, 
vilket är mycket med tanke på vad chefers uppdrag är. Ett arbete kommer att pågå 
under några år för att förbättra arbetsmiljön genom att anställa fler chefer.  

Ett arbete för att ha chefer i beredskap pågår. Arbetsmiljöverket har påpekat att 
många chefer är stressade och påverkas av att man blir störd på sin fritid. Samtliga 
enhetschefer inom sociala sektorn har fått vara med i detta arbete och lämna 
synpunkter.  

En extern genomlysning pågår av sociala sektorns organisation. Redovisning och 
förslag på förändringar kommer att lämnas i december.  
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KPR § 45 Enkät om framtidens boende och 
insatser för äldre 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorn har inte tänkt göra ytterligare enkätundersökning för äldre. 
Medborgarundersökningen, vad tycker de äldre om äldreomsorgen ger ett besked 
om verksamheten. Nya kommunprogram håller på att tas fram under 2023 där 
dessa synpunkter kommer tas med.  
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KPR § 46 Projekt ensamhet bland äldre 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorn kommer inte medverka i något externt projekt om ensamhet bland 
äldre.   
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KPR § 47 Sammanträdestider 2023 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att fastslå datum för 2023. 

Ärendebeskrivning  
Under 2023 kommer samtliga sammanträden att hållas i Kommunfullmäktigesalen 
klockan 9:30-12:00 under följande datum: 

20 februari 

15 maj 

18 september 

11 december 

Arbetsutskottet kommer träffas i Stopet, våning 1 Förvaltningshuset, sociala 
sektorn klockan 13-14 följande datum:  

31 januari 

25 april 

29 augusti 

21 november 
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KPR § 48 Övriga frågor 
 

Beslut  
Kommunala Pensionärsrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorn har fått statsbidrag till äldreomsorgen som öronmärkts för 
reflektionstid för personal som arbetar inom demensvården samt en 
utbildningsdag för alla medarbetare inom vård- och omsorg, 515 medarbetare 
totalt.  

Fråga ställs av Jan Ekwall, SPF-seniorerna: Kommer sociala sektorn har någon 
insyn i byggnationen av en ny våning på Snickaren? Ordförande tar med sig frågan 
till Eksjöbostäder.  

Fråga ställs av Jan Ekwall, SPF-seniorerna: SPF har haft utbildning om boende för 
äldre. Olika boendeformer finns för seniorer. En ny boendeform som finns idag 
är trygghetsboende med kommunalt biståndsbeslut, är det något för sociala 
sektorn? Frågan har diskuterats i socialberedningen, fast då gällande 
Mariannelund. Där är det inte intressant eftersom det finns tomma lägenheter på 
Bobinen. Ordförande tar med sig frågan för vidare hantering.  

Fråga ställs av Gun Samuelsson, SPF-seniorerna: 2016 byttes lås på Solgården till 
så kallade hotellås, där det är olåst inifrån lägenheten men utifrån är det låst. Är 
det tillåtet? Sektorn undersöker saken och återkommer på nästa möte.  

Fråga ställs av Gunnell Lycksell, PRO: Indikationer finns att det är människor 
utifrån som smyger in på Bobinen och sover på tredje vind. Det känns osäkert för 
de som bor på Bobinen. Sektorn undersöker saker och återkommer på nästa 
möte.  
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