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Kommunala pensionärsrådet 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 09.00-11.05 
 
Beslutande Anders Karlgren (M), ordförande 
 Bengtlennart Larson (M), Kommunstyrelsen 
 Meta Boëthius, PRO 
 Rolf Wilhelmsson, PRO 
 Bo Arencrantz, SPF 

Kurt Nilsson, SPF 
Sven-Olof Åkesson, SPF 
Inga-Karin Sandgren, RPG 

 
Övr. deltagare Laila Norss (KD), ersättare 
 Sören Klasson PRO, ersättare   
 Anna-Märta Häggqvist, RPG, ersättare 

Jonas Almgren, ekonomi- och planeringschef, § 36 
Jarl Edlund, ledningscontroller, § 38 
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef särskilt boende äldre 
Malin Johansson, utvecklingschef, § 34-35 
Nealy Ovesson, sekreterare 
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§ 29 Godkännande av föredragningslistan 
Sören Klassons fråga gällande aktiviteter på särskilda boenden kommer att behandlas 
under punkten övrigt. 
 

 

 § 30 Föregående mötes protokoll 
 Protokollet godkändes och läggs till handlingarna. 
 

 

 § 31 Val av justerare 
 Meta Boëthius (PRO) utses till att justera dagens protokoll. 
 

 
§ 32 KPR har uppgifter om att den palliativa våren ska utredas och att 

utredningen lämnat en delrapport, möjligen under senvåren.  KPR 

önskar att få en lägesrapport om utredningen om den palliativa vården 

i Nässjö kommun; hur långt har utredningen kommit, finns det förslag 

till förändringar/åtgärder och eventuellt genomförande, tidplan? När 

kommer en slutrapport? KPR är särskilt angelägna om utredningens 

syn på den nuvarande ”kombinationen” av korttidsboende och palliativ 

vård i samma boendeenhet. 

Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende inom äldreomsorgen, 
informerar om att socialförvaltningen den 2 januari 2017 fick uppdraget av 
socialnämndens ordförande om att genomföra ett utredningsarbete om hur vården 
för patienter och de mest sjuka och inom den palliativa vården kan utvecklas.  
Socialnämnden har fattat beslut om att snarast inreda två rum på Norråsagårdens 
korttidsenhet som ska anpassas till att kunna vårda palliativa patienter samt de som är 
i behov av avancerad vård. Rummen ska utrustas med nödvändig medicinteknisk 
utrustning. Undersköterskor och sjuksköterskor behöver kompetensutveckling inom 
avancerad vård och palliativ vård för att säkerställa en god och kvalitativ vård.  
 
Meta Boëthius, PRO, önskar att få svar på om det kommer någon slutrapport. 
 
Anneli Tellmo Jung uppger att slutrapporten kommer att inkluderas i 
handlingsplanen för samordnad vårdplanering.   
 
Laila Norss, kommunstyrelsen, önskar att få svar på om det finns ett 
höglandssamarbete i form av hospis som är en specialiserad vårdenhet med 
inneliggande vård av de allra svårast sjuka som befinner sig i livets slutskede. 
 
Anneli Tellmo Jung uppger att det inte finns något höglandssamarbete. Nässjö 
kommun är en för liten kommun för att kunna bedriva en hospisverksamhet.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 33 KPR fick under sammanträdet den 22 februari information av 

Dennis Lundqvist om kommunens ”Bostadsförsörjningsplan”. 

Pensionärsorganisationerna konstaterade därefter att ingen särskild 

uppmärksamhet ägnats åt behovet av äldrebostäder – hela 

boendekedjan – både i centralorten, men särskilt i de fyra 

kransorterna. KPR önskar ett förtydligande eller information om 

ytterligare tankar/planer om just äldreboenden, som 

tillägg/komplement till ”Bostadsförsörjningsplanen”. KPR är medvetna 

om att ett fullödigt svar inte kan ges under sammanträdet den 20 

september, men önskar få information om hur kommunen kan 

tillgodose de, som KPR uppfattar, bristerna i 

”Bostadsförsörjningsplanen”. D.v.s. hur kommer planeringen för 

äldreboenden i Nässjö kommun att skötas/genomföras framöver – 

komplett för centralorten/kransorter, för den närmaste realistiska 

planeringsperioden? Detta, med bostäder, är en avgörande fråga för 

samtliga nuvarande och kommande pensionärer i kommunen! 

Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende inom äldreomsorgen, 
informerar om att det finns 350 platser inom särskilt boende och de flesta är belägna i 
centrala Nässjö.  Platser inom demensenhet finns i de flesta kransorterna förutom 
Bodafors. Socialförvaltningen har i perioder haft svårt att verkställa boendeslut inom 
särskilt boende, speciellt i centrala Nässjö. Kön är längst till Ingsbergsgården som har 
en enhet med specialutbildade sjuksköterskor med kompetens inom 
demenssjukdomar. Det finns för närvarande lediga platser inom särskilt boende i 
både Anneberg och Forserum.  
 
Anneli Tellmo Jung uppger att socialförvaltningen har svårt att rekrytera medarbetare 
till kransorterna, både inom hemtjänsten och särskilt boende, trots att fasta tjänster 
har erbjudits. Anledningen är att de flesta vill arbeta i centrala Nässjö samt att det kan 
vara svårt att ta sig till kransorterna. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 

 
§ 34 KPR önskar en lägesrapport om kösituationen/inflyttning i 

Parkgården 

Malin Johansson, utvecklingschef, informerar om att det i dagsläget är 245 sökande i 
kön till Parkgården. Det är totalt 17 personer som har flyttat till de nya lägenheterna 
på Parkgården. Flytten till de nya lägenheterna har inte medfört extra kostnader för 
hyresgästerna utan det är föreningen Trygga hem som har bekostat flytten. Både 
digital tv och Wifi är tillgängliga i de nya lägenheterna. Byggnationen av biosalongen 
och gymmet är försenade och beräknas vara färdigställda om ett par månader. 
Föreningen har tillsatt en arbetsgrupp som har gjort en utredning gällande 
ombyggnation av Sandsjövik till ett trygghetsboende. Det framkom att föreningen 
både har ekonomi och förutsättningar att verkställa ombyggnationen av Sandsjövik 
till ett trygghetsboende.   
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 35 KPR är intresserade av hur IT-säkerheten ser ut i Nässjö 

kommun. Socialförvaltningen hanterar mängder av register- och 

persondata för individer, pensionärer, vårdtagare m.fl. KPR önskar en 

redogörelse för kommunens IT-säkerhetsarbete, läge, risker och 

planering, speciellt för de personuppgifter som hanteras inom 

äldreomsorgen. Att få kunskap om detta, är naturligtvis avgörande för 

hur KPR vågar svara på uppgiftsinsamlingar från kommunens 

handläggare.  

Malin Johansson, utvecklingschef, informerar om IT-organisationen i kommunen. 
Det finns en kommunövergripande enhet på kommunledningskontoret som har ett 
ansvar för IT-säkerhetsarbete för hela kommunen. Socialförvaltningen har ett team 
för e-utveckling som hanterar ärenden angående IT-säkerhetsarbete. IT-säkerhet är 
en viktig fråga. En ny förordning som gäller från maj 2018, ”General Data Protection 
Regulation” (GDPR), kommer att stärka kraven på att skydda den enskilde vid 
behandling av personuppgifter. För att säkerställa att kommunen arbetar rätt har det 
genomförts en kartläggning av nuläget av en extern konsultfirma. Resultatet visar på 
områden som kommunen behöver arbeta vidare på, detta arbete leds av Robin 
Andersson på Höglandets Räddningstjänstförbund. 
KPR önskar att få svar på om det är säkert att delta i undersökningar från 
socialförvaltningen. Malin Johansson uppger att det ska det vara.  
Socialförvaltningen begär sällan in uppgifter om den enskilde som gör det möjligt att 
identifiera den svarande. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 

 

§ 36 Tertialbokslut, januari-augusti 2017 

Jonas Almgren, ekonomi- och planeringschef, informerar om att socialnämndens 
resultat för 2016 blev ett underskott på 23 miljoner kronor.  
Av budget 2018-2020 framgår att ett omfattande arbete behöver göras för att 
reducera kostnaderna i den omfattningen som budgetramarna förutsätter. Fullt 
ekonomiskt genomslag kan inte förväntas fr.o.m. 2018. En budget i balans inom 
socialnämndens område måste därför mer ses över planeringsperioden. Fördelningen 
av sparkraven har fördelats enligt följande: 
 

 År 2018 År 2019 År 2020 

Gemensam administration - 1 mnkr -  2 mnkr -  2 mnkr 

Individ och familjeomsorg - 8 mnkr - 12 mnkr - 15 mnkr 

Äldreomsorg - 1 mnkr -  3 mnkr -   5 mnkr 

Funktionshinderomsorg - 4 mnkr - 13 mnkr - 16 mnkr 

Anslagsförstärkning utjämningssystem -18 mnkr - 18 mnkr -18 mnkr 

TOTAL -32 mnkr - 48 mnkr - 56 mnkr 

 
Inom äldreomsorgen redovisas ett besparingsbehov på 1 miljon kronor för 2018.  
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Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
§ 37 Förslag till Nässjö kommun om kommunens äldreboenden 

Med anledning av en fråga från Erik Fröjmark och Lennart Törnqvist redogör Anneli 
Tellmo Jung, avdelningschef särskilt boende äldre, för socialnämndens svar.  
 
Anneli Tellmo Jung informerar om att trygghetslarm finns på Parkgården. Frukost 
och middag serveras redan i dag på Parkgården. Kvällsmat kan avhämtas från 
Parkgården men efterfrågan är låg, endast en handfull personer hämtar kvällsmat. 
Aktiviteter och underhållning sker i stort sett varje dag. Inom särskilt boende är 
målsättningen att under veckorna anordna och erbjuda två aktiviteter varje vardag 
och på helgdagarna en aktivitet dagligen. Mat lagas från grunden i fem äldreboenden, 
övriga boenden har mottagningskök. Tekniska servicenämnden ansvarar och driver 
kostverksamheten och de avser inte att förändra denna organisation. 
Kostavdelningen har utbildade kockar/kokerskor. Parkgården är ett av elva 
äldreboenden i Nässjö kommun, dock det enda med trygghetslägenheter. Till fyra av 
äldreboendena finns seniorlägenheter i anslutning till boendet. Det finns inga planer 
på att inrätta en dygnet runt-bemannad reception på Parkgården eller till något annat 
äldreboende. I samtliga äldreboenden finns plats där man kan umgås, spela spel m.m. 
Ledsagning kan beviljas personer som har en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning som behöver stöd för att komma ut och delta i samhällslivet. 
Ansökan görs hos biståndshandläggare inom myndighetsutövningen.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 

 

§ 38 Plan för medborgardialog om äldreomsorgen i Forserum 

Jarl Edlund, ledningscontroller, informerar om att socialnämnden har beslutat att 
medborgardialog bl.a. ska genomföras i Forserum avseende äldreomsorgens struktur i 
det geografiska omsorgsområdet. Utgångspunkten för medborgardialogen i just 
Forserum är dels att utvecklingsplanen ”Lust till livet hela livet” är antagen och dialog 
ska genomföras hur äldreomsorgen ska utvecklas vidare samt att hyreskontraktet med 
Forspiren avseende Forsbacka löper ut 2020.  

 
Medborgardialogen ska fånga upp vad de inbjudna anser vara viktigt för 
äldreomsorgens utveckling i Forserum. En avgränsning bör göras med några färdiga 
frågeställningar eller färdiga förslag att tycka till om. Exempelvis tre olika scenarier 
kring utvecklingen av särskilt boende för äldre i Forserum. En metod används för att 
fånga in svaren även från de som inte är så röststarka. Resultatet från 
medborgardialogen kommer att redovisas på äldreveckan, vecka 47.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 41 Mötet avslutas 

 
§ 39 Information om äldreveckan 

Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende äldre, informerar om 
äldreveckan som kommer att hållas vecka 47 med aktiviteter och föreläsningar i hela  
kommunen. Det är flera butiker som har erbjudanden under äldreveckan. 
Äldremässan hålls i Pigalle i Nässjö torsdagen den 23 november med inriktning mot 
bland annat hjälpmedel som underlättar vardagen, kost, förebyggande arbete, 
föreningar, aktuell forskning och teknik i vardagen. Personal från verksamheten 
medverkar på mässan. I år väljer socialförvaltningen att lägga fokus på temat tryggt, 
säkert och självständigt liv, bo bra på äldre dar samt underlag inför handlingsplan 
hemsjukvård.  
 
Jarl Edlund, ledningscontroller, undrar om det finns någon frivillig från 
pensionärsrådet som vill delta på mötet med arbetsgruppen bo bra på äldre dar.  
Samtliga ledamöter anmäler Meta Boëthius som representant från pensionärsrådet.  
 
Anneli Tellmo Jung tar tacksamt emot förslag och idéer på aktiviteter till äldreveckan 
från pensionärsorganisationerna.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 

§ 40 Aktiviteter på särskilda boenden 

Sören Klasson, PRO, önskar att få svar på om de sociala aktiviteterna på alla särskilda 
boenden kommer att minska eller eventuellt upphöra. 
 
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende inom äldreomsorgen, uppger 
att socialförvaltningen har två stycken avtal med Vuxenskolan som löper ut och är 
under upphandling.  
 
I dagsläget är utbudet från Vuxenskolan en aktivitet på 45 minuter varje vecka. 
Socialförvaltningens förslag är en aktivitet på 45 minuter varannan vecka och 
kommer att fokusera på de boendes önskemål på aktiviteter såsom studiecirklar, 
musik och mötesplats på Skogsborgs äldreboende.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 


