
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-26

Sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet

Plats och tid Sociala sektorn, Bryggaren, Förvaltningshuset plan 1 kl. 09:30

Beslutande
Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, ordförande, (M)

Christer Sundblad, Eksjö PRO
Berit Ekedahl, Ingatorp PRO
Gunnel Lycksell, Mariannelund PRO
Jan Ekwall, SPF Seniorerna Eksjö
Gunnel Svensson, SPF Seniorerna Hult-Höreda
Anna-Kerstin Larsson, SPF Seniorerna Ingatorp 
Boel Nilsson, SPF Seniorerna Mariannelund 
Sven-Olof Lindahl, RPG Eksjö

Tjänstgörande ersättare  

Övriga närvarande 
Ersättare  

Tjänstemän Gunilla Bergdalen, sekreterare
Patrik Hedström, socialchef
Annette Eriksson, anhörigsamordnare § 6 

Övriga  

Utses att justera Christer Sundblad

Justeringens plats Sociala sektorn 2020-03-09 Paragrafer 1-9
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Gunilla Bergdalen

Ordförande   ……………………………………………
Marie-Louise Gunnarsson

Justerande   …………………………………………….
Christer Sundblad
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2020-02-26

Förvaringsplats 
för protokollet Sociala sektorn

Datum då anslag 2020-03-10 Datum då anslag 2020-03-31
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Gunilla Bergdalen
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§ 1 Godkännande av föredragningslista 4

§ 2 Föregående mötesprotokoll 5

§ 3 Kommunstyrelsen informerar 6

§ 4 Hemtjänst och boendestatistik 7

§ 5 Information Kan själv 8

§ 6 Information anhörigstöd 2020 9
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EKSJÖ KOMMUN

Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-26

KPR § 1 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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KPR § 2 Föregående mötesprotokoll
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att godkänna föregående protokoll.

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) vill ha ett extra möte innan beslut fattas om 
äldreomsorgsplanen, eller delar av den. 

KPR vill även ha information om den nya måltidsordningen, vilka delar som berör 
äldreomsorgen. 
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KPR § 3 Kommunstyrelsen informerar
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Ingen representant från kommunstyrelsen var närvarande. 

KPR:S ordförande informerar om att det är mycket fokus på ett framtida 
demensboende och ny översiktsplan i kommunens arbete. 
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KPR § 4 Hemtjänst och boendestatistik
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning 
Hemtjänststatistik är inte klar ännu, kommer på nästa möte.

Inom särskilt boende finns en ledig plats och sju stycken står i kö. Kommunen 
klarar att erbjuda boende för alla inom den tid som lagen säger, tre månader. 

7



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet 2020-02-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KPR § 5 Information Kan själv
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Kan själv är ingen förening utan ett nätverk. 

Arbetet fortsätter med att fler enkla och billigare hjälpmedel som kan vara bra att 
ha i ett hem ska finnas på Elvings. Nya hjälpmedel och självhjälpsprodukter 
kommer hela tiden. I mars månad kommer SAPPA dit och informerar om 
omsorgsportalen. Det kommer även vara en information om balansträning.

Föreningarna som finns med i funktionshinderrådet är intresserade av att vara 
med i nätverket.

Nästa KPR kommer att ske i Elvings lokaler.
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KPR § 6 Information anhörigstöd 2020
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Anhörigsamordnare informerar om arbetet med anhörigstöd. Under 2020 
fokuseras mer på anhöriga som lever med någon med psykisk ohälsa. Det kan 
vara föräldrar som lever med psykiskt sjuka barn, någon som lever med en 
närstående och även äldre som lever med någon med psykisk ohälsa eller 
demenssjukdom. 

Anhörigsamordnaren arbetar med olika typer av anhörigcafé, träffar, cirklar, 
hembesök för personer över 85 år som lever i parrelationer samt enskilda samtal. 
Anhörigsamordnaren har även ansvar för frivilligverksamheten samt 
dagverksamheterna inom äldreomsorgen.

Det finns en anhörigförening i Eksjö. De har tagit fram en broschyr i samarbete 
med Eksjö kommun där det bland annat beskrivs hur anhöriga kan uppleva att ha 
en närstående som är demenssjuk. 

KPR framför sitt tack för det arbete som anhörigsamordnare utför. 
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KPR § 7 Information socialchefen
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Bokslut 2019: Resultatet är ett minus på 4,8 miljoner. 2017 var bokslutet på ett 
minus på 50,1 miljoner, och 2018 minus 22,8 miljoner. En eloge till personalen 
ute i verksamheterna. Det finns många faktorer till att bokslutet blir så här bra. 

Inom särskilt boende har bland annat bemanningsenheten utfört ett stort arbete 
med att matcha vikarier till andra enheter. 

Inom ordinärt boende har ett inriktningsbeslut fattats om att när man har mer än 
150 timmars hemtjänst per månad så erbjuds plats på särskilt boende. 

Måltidsverksamheten går 0,5 miljoner plus, vilket bland annat beror på ökade 
intäkter på Snickaren och Bobinen.

Bemanningsenheten 1,5 miljoner plus som hör ihop med vikarieanskaffningen.

Hälso- och sjukvården går back med drygt 2 miljoner, vilket beror på höga 
vikariekostnader samt ökade kostnader för till exempel hjälpmedel och 
omläggningsmaterial som ökat. 

Inom Individ och familjeomsorgen (IFO) är det svårare att beräkna budget då det 
inom denna verksamhet finns mycket placeringar utanför kommunen samt 
ekonomiskt bistånd som har ökat sista åren. 

Nattpatrullen: Ett beslut har fattats om att minska antalet nattpatruller från fyra 
till tre varje natt. Det finns en sjuksköterska som arbetar varje natt. Beslutet är 
förhandlat med fackliga organisationer och en riskbedömning har upprättats. 
Detta beslut kommer noga följas upp. Brukare kommer få vänta för längre vid 
larm. Idag lovar kommunen att brukare ska få väntamaximalt 30 minuter, denna 
tid kan öka upp till 60 minuter. Hur personalens arbetsmiljö kommer påverkas är 
en annan viktig del som kommer följas upp noga. Hur patrullerna ska organiseras 
och hur deras rutter ska se ut är ett arbete som pågår. 

Pulsen Combine: Ett nytt verksamhetssystem som ersätter Procapita. 

Nära vård: En primärvårdsreform som kommer träda ikraft 2027. 
Specialistvården kommer förskjutas mer till kommunen.   
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KPR § 8 Information palliativ vård, projekt
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Sven-Olof Lindahl informerar att en kartläggning pågår om hur den palliativa 
vården fungerar på särskilt boende i regionen. Palliativvård ges till 
brukare/patienter som har en begränsad tid kvar att leva, det kan vara från timmar 
upp till månader. Palliativvård är prioritet ett inom vården. Samma typ av 
sjuksköterskor och läkare ska vara med hela vägen. Det finns inget rätt sätt utan 
man ska vara lyhörda för enskilda önskemål. 

Vilket stöd har man som anhörig och hur önskar man att stödet sker? Det är två 
särskilda boenden i Sävsjö kommun och tre i Eksjö kommun som undersöks. 
Resultatet är anonymt, kartläggningen syftar till att regionen ska få bild på det 
fungerar. 

Delar som undersöks är bland annat hur samtal sker om hur det fungerar? Pratar 
man med anhöriga och brukare om noll HLR= återupplivning. Finns anhöriga 
med och kan besked och samtal tas per telefon ? I vilket utsträckning ska anhöriga 
vara med?

Lars-Olof återkommer med mer information framöver. 
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KPR § 9 Övriga frågor
Beslut 
Kommunala Pensionärsrådet beslutar 

att godkänna att frågorna ställs. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Kerstin Larsson har en fråga: Det som skrivits i tidningarna har varit ett 
påhopp på socialchefen, vad händer? Klagomålen från chefer kring socialchefens 
ledarskap har inte framförts till socialchefen utan till kommundirektören och 
massmedia. Arbete pågår för att gå vidare och se framåt. 

Jan Ekwall har en fråga: De medel som kommer från staten, de så kallade 
välfärdspengarna, vad ska de användas till? Det finns inget klart besked ännu från 
politiken hur de ska fördelas och vad de ska användas till. 

Jan Ekwall har ytterligare en fråga: Har kommunen tänkt på att det så kallade 
Sandinska huset har brunnit ner, har kommunerna tänkt på att det skulle vara en 
perfekt plats för ett trygghetsboende. Den tanken finns med och frågan hanteras 
av Samhällsbyggnadssektorn. 
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