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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

   

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 
 
Ett extra ärende om information om bokslut för år 2016 behandlas efter punkt 1.4 
”Val av ordförande”.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 

 

 

 

§ 2 Föregående protokoll 
Rolf Wilhelmsson var närvarande under mötet den 16 november 2016 men hans 
namn saknas på protokollets första sida.  
 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och godkänner att lägga 
till Rolf Wilhelmsson som närvarande på mötet den 16 november 2016 på 
protokollets första sida. 

 

 

 

§ 3 Utse ordförande i KPR 
Anders Karlgren (M) föreslås som ny ordförande i pensionärsrådet. 

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och godkänner att utse 
Anders Karlgren till ny ordförande i Kommunala pensionärsrådet. 
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§ 4 Information om bokslut för år 2016 

Mats Petersson, förvaltningschef, informerar om att socialnämnden för 2016 
redovisar ett underskott på 22,9 miljoner kronor och en nettokostnad på 680,7 
miljoner kronor. Underskottet beror på flera faktorer, bland annat för att 
myndighetsutövningen hade ökade kostnader för missbruksvård och vård för barn 
och unga. Äldreomsorgen hade ökade vård- och omsorgsbehov. 
Resursfördelningssystemen för funktions- och äldreomsorg hade ett ökat antal 
insatser.  
Under hela 2016 har prognosen visat på ett underskott för socialnämnden. Fram till 
november månad har prognosen varit betydligt lägre än det redovisade ekonomiska 
resultatet för 2016. Under 2017 måste därför den ekonomiska uppföljningen och 
ekonomistyrningen kvalitetssäkras för att undvika en liknande situation. 
Förbättringsarbetet är uppstartat och ska utgöra en grund för att uppnå en ekonomi i 
balans under 2017. 
Några av ledamöterna undrar hur socialförvaltningen kommer att hantera 
underskottet för 2016.  
Mats Petersson uppger att förvaltningen ska upprätta en handlingsplan för att uppnå 
en bättre ekonomi under 2017. Socialförvaltningen ska arbeta med bättre 
ekonomistyrning. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 

 

§ 5 KPR har tagit del av remisshandling gällande strategi för Nässjö 

kommuns boendeplanering och önskar att få en kort föredragning om 

innehållet, koncentrerat till boendeplanering för äldre i hela 

kommunen och specifikt boendeplanering för äldre i kransorterna 

Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck – alla typer av boenden 

för äldre. KPR undrar om strategin ska ses som en 

”bostadsförsörjningsplan” (som enligt lag 2000:1383 ska upprättas 

inom nuvarande mandatperiod?). KPR har även tagit del av skrivelser 

från Bodafors Samhällsförening och Per Persson, Bodafors som 

uppfattar brister i planeringen för äldreboenden i Bodafors. KPR 

menar också att motsvarande bör gälla för övriga kransorterna. 

Dennis Lundqvist, utvecklingsstrateg, informerar om att varje kommun ska planera 
för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer. Riktlinjer ska antas vid varje 
mandatperiod eller om förutsättningarna för antagna riktlinjer ändras. 
I oktober 2015 fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att ta 
fram en strategi för boendeplaneringen i Nässjö kommun. 
Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen ska innehålla minst följande 
uppgifter, kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 
kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit 
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
Riktlinjerna ska grundas på analys av demografisk utveckling, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 
Strategin för Nässjö kommuns boendeplanering ska fungera som en plan för 
bostadsbyggandet i kommunen. Strategin ska leda till en genomtänkt  
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bostadsutveckling som skapar förutsättningar för att stärka Nässjö kommun som en 
attraktiv boendekommun med bostäder för alla invånares behov. 
 
Det har sammanlagt byggts 156 bostäder för perioden 2013 till augusti 2016.  
Linden har i dagsläget full uthyrning av sitt lägenhetsbestånd och en undersökning 
gjord av Nässjö Lärcenter kom fram till att det finns ytterst få lediga lägenheter hos 
privata hyresvärdar. 
Mäklarna ser en efterfrågan som överstiger utbudet och det går bra att sälja i alla 
kommundelar. Villatomter säljer bra i Nässjö stad och börjar ta slut i Forserum. 
Under perioden 2017-2020 ska det byggas 60 lägenheter för funktionshindrade samt  
producera ett nytt, modernt och effektivt särskilt boende för äldre för 50-60 
personer. 
En ledamot önskar att få svar på om denna boendeplanering är en strategi eller 
bostadsförsörjningsplan. 
Dennis Lundqvist uppger att boendeplaneringen är en bostadsförsörjningsplan. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 
 

§ 6 Uppföljning av äldreveckan, Lust till livet hela livet - KPR deltog 

under äldremässan med ett ”KPR-bord”. Tack för hjälp med bordet, 

skärmarna och materialen. KPR fick en hel del besök, men kanske inte 

så många som KPR önskade. KPR undrar hur socialförvaltningen 

uppfattade äldremässan, har det skett någon utvärdering/uppföljning? 

Några resultat? 

Malin Johansson, avdelningschef kvalitet och utveckling, informerar om att 
socialförvaltningen har annonserat om äldreveckan i form av ett reportage och två 
annonser i Smålandsbladet. Besökarna från äldreveckan fick möjlighet att utvärdera 
aktiviteter som hölls under äldreveckan samt äldremässan. Sammantaget är besökarna 
nöjda över äldreveckan och äldremässan. Synpunkter som har inkommit från 
äldremässan är att socialförvaltningen bör tänka över öppettiderna för äldremässan, 
lokalen och ljudnivån. Dagens Nyheter skrev ett reportage om äldreveckan i Nässjö 
som publicerades den 18 december 2016. 
Malin Johansson skickar frågan ”Vad har KPR för synpunkter på äldreveckan?” till 
samtliga ledamöter från pensionärsorganisationerna. Alla synpunkter ska skickas till 
Malin Johansson.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 

 

 

 
§ 7 Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen år 2017 

Magdalena Fritzon, avdelningschef hemtjänst, hälso- och sjukvård, informerar om att 
stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen 
finansierade vården och omsorgen om äldre. Pengarna ska även användas för 
resurspersoner anställda inom särskilt boende samt hemtjänst och Hälso-och 
sjukvårdsenheten. 
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Resurspersonerna ersätter ordinarie personal vid korttidsfrånvaro samt vid 
utbildningsinsatser.  
Deras anställning fortsätter under 2017.  
 
Resurspersonerna har varit en god extra resurs i den dagliga verksamheten. 
Socialförvaltningen har den 6 februari 2017skickat in återrapporteringen gällande 
användning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen till 
Socialstyrelsen.  
En ledamot önskar att få svar på om resurspersonerna ersätter poolvikarier. 
Magdalena Fritzon uppger att resurspersonerna är utöver poolvikarier.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 
 
§ 8 KPR hade en frågeställning inför sammanträdet den 16 november 

2016 om hur KPR på något sätt skulle kunna utvärdera 

nyttan/effekterna av KPR:s verksamhet. Hur har KPR:s 

idéer/synpunkter bidragit till bättre pensionärstillvaro i Nässjö 

kommun? Vad har KPR:s åsiktsutbyten bidragit med, som 

sammantaget förbättrat verksamheten? 

Jarl Edlund uppger att utifrån rådets syfte sker överläggningar, samråd och 
ömsesidigt informationsbyte mellan kommunala pensionärsrådet (KPR) och 
socialnämnden. Information ges även av tjänstemän från övriga nämnder och 
styrelser, ofta på initiativ av rådet.  
Rådets synpunkter inhämtas och redovisas före nämndens beslut. Rådet ingår i olika 
referensgrupper och deltar i evenemang, till exempel äldreveckan. Vissa 
utbildningsinsatser har getts till rådet.   
Rådet är aktivt med att föranmäla frågor som även berör andra nämnders 
verksamhet. Förr hade KPR en undanskymd tillvaro och ingen direkt koppling till 
socialnämndens beslutsärenden. KPR:s synpunkter redovisades sällan på 
socialnämnden då KPR inte hade information om ärendena. 
Sekreterarskapet var en bisyssla för biståndshandläggare och beredningen inför 
sammanträdena var bristfällig. Nu har rådet en särskild sekreterare och vid 
sammanträdena tjänstgör även avdelningschefer för äldreomsorgen. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 
 
§ 9 Utvecklingsplan för äldreomsorgen 

Jarl Edlund, utredare, informerar om att förslaget till utvecklingsplan för 
äldreomsorgen har remissbehandlats under hösten 2016.  
Det har inte inkommit några skriftliga synpunkter från allmänheten. Däremot har det 
inkommit tre av fyra remissvar från pensionärsorganisationer, en av tretton från 
samhällsföreningarna samt från fyra av nio politiska partier representerade i 
Kommunfullmäktige. En remissredogörelse har upprättats utifrån inkomna 
synpunkter och kommentarer till dessa. Utifrån inkomna synpunkter finns förslag på  
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kompletteringar till planen med följande avsnitt, om det sociala innehållet och 
samverkan med civilsamhälle och dess betydelse för att bryta ensamhet och social  
 
isolering, om inflytandefrågor vilket också inkluderar medborgardialog samt om 
anhörigstöd som en viktig påverkansfaktor i planen.  
Beslut om antagande av utvecklingsplanen kommer att behandlas på socialnämnden 
den 22 februari 2017. Kommunfullmäktige kommer att bli informerad om antagande 
av utvecklingsplanen torsdagen den 23 februari 2017.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 
 
§ 10 Medborgardialoger under år 2017 

Jarl Edlund, utredare, informerar om att socialnämnden har som målsättning att ha 
en god och lättillgänglig information och kunskapsspridning om socialförvaltningens 
verksamheter. En av aktiviteterna är att socialnämnden ska inhämta medborgarnas 
synpunkter i syfte att få kännedom om medborgarnas önskemål som en del av sitt 
beslutsunderlag. En planering genomförs i början av året med socialnämnden inom 
vilka verksamheter och fokusområden som medborgardialoger ska genomföras. 
Socialförvaltningen önskar att få svar från kommunala pensionärsrådet gällande vilka 
verksamheter och fokusområden som medborgardialog ska genomföras under året. 
Alla förslag på medborgardialoger lämnas till sekreteraren. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 

 
 
§ 11 Trådlöst nätverk i särskilt boende för äldre 

Magdalena Fritzon, avdelningschef hemtjänst, hälso- och sjukvård informerar om att 
enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det endast drygt 40 procent av alla 
särskilda boende för äldre i Sverige som har trådlöst nätverk även kallat wi-fi.  
SKL uppger också att det endast är 30 procent av kommunerna i Sverige som har en 
strategisk plan för att öka användandet av ny teknik inom äldreomsorgen.  
I Nässjö kommun finns det ingen politiskt antagen plan för den framtida 
teknikutvecklingen inom äldreomsorgen.  Dock finns det tydligt uppsatta mål i 
socialnämndens handlingsplan Pilen kring ett ökat användande av välfärdsteknik.  
För att ha möjlighet att arbeta vidare och implementera den nya tekniken krävs 
installation av trådlöst nätverk på kommunens särskilda boenden. Både utifrån 
aspekten att de äldre ska ha möjlighet till uppkoppling men även utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Trådlöst nätverk på särskilt boende är ett första steg mot ett 
modernare boende med ny teknik för de äldre men även för en modernare 
arbetsplats. Socialnämnden har fattat beslut om att ge avdelningschef för särskilt 
boende i uppdrag att skyndsamt utreda möjlighet och kostnad för att installera 
trådlöst nätverk på särskilt boende för äldre. 
Ordföranden uppger att pilotprojektet trådlöst nätverk på Norråsargården har 
resulterat i att boenden upplever mindre ensamhet då de får möjlighet att hålla 
kontakt med sina familjer via sociala medier.  
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Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
§ 12 Information om lagförslag om trygg och effektiv utskrivning från 

slutenvården 

Magdalena Fritzon, avdelningschef hemtjänst, hälso- och sjukvård, informerar om att 
Region Jönköpings län driver ett utvecklingsarbete med visionen ”Jag får den vård jag 
behöver när jag behöver det och där jag behöver det”.  
Syftet med det nya lagförslaget är att skapa en god vård och att onödig vistelse på 
sjukhus kan undvikas för patienter. Målet med denna förändring är att patienten ska 
kunna känna sig trygg hemma och onödig sjukhusvistelse undviks, att individen är 
delaktig i in- och utskrivningsprocessen samt att individen erbjuds god och säker vård 
på lika villkor i hela länet. Även virtuella läkarundersökningar finns på prov i Nässjö 
kommun. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 
 
 § 13 Information om resultat av brukarenkät för hemsjukvård i 

ordinärt boende 

Christina Nilsson, utvecklingsledare, informerar om brukarundersökningen som 
genomfördes mellan den 17 oktober och 11 november 2016. 160 enkäter delades ut 
och 63 enkäter har inkommit besvarade. Det blir en svarsfrekvens på 39 procent. 
Könsfördelningen är ganska jämn, 54 procent kvinnor och 46 procent män. De allra 
flesta som har besvarat enkäten är personer 65 år och äldre, 47 procent är 80 år och 
äldre och 49 procent är mellan 65 och 79 år. Den sammantagna nöjdheten för 
hemsjukvården är 96 procent. 
 
Undersökningen har ett överlag bra resultat. Utifrån resultaten finns dock relevanta 
frågeställningar att ta upp i analysen såsom tillgängligheten, skillnader utifrån kön och 
ålder samt de kommentarer som inkommit. Laila Norss, kommunstyrelsen, framför 
att män i allmänhet är mer nöjda än kvinnor och undrar om det är förhållningssättet 
som skiljer sig mellan män och kvinnor. 
Christina Nilsson, utvecklingsledare, uppger att männen är mer nöjda över processen 
och utförandet medan kvinnor är mer nöjda över resultatet.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 
 
§ 14 KPR har tagit del av remissutgåvan om en ny måltidspolicy för 

Nässjö kommun och önskar en kort föredragning av förslaget till policy 

och med klargöranden på vilket sätt den nya policyn skiljer sig från den 

äldre policyn. KPR vet att mat, matens kvalitet och egentligen alla 
aspekter på mat hör till det viktigaste i livet för att äldre ska må bra. 

KPR räknar med att få ställa några följdfrågor till föredragande 

tjänsteman om policyförslaget och avser att senare formulera KPR:s 

remissyttrande. 
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§15  Mötet avslutas 

 
Jessica Lundman, kost/städchef, informerar om att kostpolicyn är på remiss och 
generellt är det inga stora skillnader mellan den gamla och den nya kostpolicyn.  
 
En generell ändring har gjorts och det är att byta namn från kostpolicy till 
måltidspolicy. Nässjö kommun vill sätta fokus på måltiden och att samtlig personal 
som på något sätt arbetar med måltiden också har ansvar för att måltiden blir en 
trevlig upplevelse.  I den nya måltidspolicyn har rubriken ”vision om matglädje” 
ändrats till ”inledning” på grund av att matglädje är en självklarhet och ingen vision.  
Faktafel har blivit korrigerade och flera ändringar har gjorts i den nya måltidspolicyn.  
Den största förändringen är möjligheten att senast under år 2018 kunna erbjuda två 
alternativ till matdistribution i hela kommunen.  
Jessica Lundman uppger att kostpolicyn är på remiss till och med den 3 mars.  
Kurt Nilsson, SPF, önskar att få svar på om det finns representanter från 
äldreboenden som deltar vid brukarråden samt om all mat lagas på samma dag. 
Britt-Mari Zander, kostkonsulent, uppger att det finns representanter från 
äldreboenden och även kökspersonal som deltar vid brukarråden och att all mat 
tillagas på samma dag. 
 
Laila Norss, kommunstyrelsen, önskar att få svar på varför socialnämnden har 
uteblivit att lämna synpunkter på remissen angående kostpolicyn. 
Jessica Lundman uppger att det har blivit ett missförstånd och att hon har varit i 
kontakt med Mika Ek, nämndsekreterare för att hitta en lösning på detta.  
Jessica Lundman framför att vid frågor kring kostpolicyn ska ledamöterna kontakta 
Britt-Mari Zander, kostkonsulent. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger   
den till handlingarna. 
 


