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Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

28 november 2018 klockan 09.00-11.45 i Direktören, Nässjö.

Beslutande

Anders Karlgren (M), ordförande
Perolof Holst (SPF), tjg ersättare
Bengt-Lennart Larsson (M)
Sven-Olof Åkesson (SPF)
Meta Boëthius (PRO)
Rolf Wessman (RPG)
Rolf Wilhelmsson (PRO)
Ing-Britt Fagerberg (SKPF)
Ramona Gustafsson (PRO), tjg ersättare
Kurt Nilsson (SPF)

Övriga

Sören Klasson (PRO), ersättare
Inga-Karin Sandgren (RPG), ersättare
Lars Lagneby (SPF), ersättare
Katarina Wedin (SKPF), ersättare
Mats Petersson, socialchef
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef
Jarl Edlund, ledningscontroller, § 52-53
Christina Nilsson, utvecklingsledare, § 56
Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, § 43-46
Jimmy Runbom, Riksbyggen, § 47

Justering

Socialförvaltningen den 19 december 2018
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§ 43
Ändringar i föredragningslistan
Två extra ärenden tillkommer. Äldreveckan 2019 behandlas efter punkt 7
”Önskemål från KPR gällande studiebesök under kommande mandatperiod och
eventuell uppdatering av mötesrutiner”. Ny ledamot i Kommunala pensionärsrådet
för perioden 2019-2022 behandlas efter punkt 13 ”Uppsägning och omförhandling
av hyreskontrakt för Lokföraren 6, Norråsagården”.
Punkt 12 ”Information om resultatet av socialstyrelsens undersökning” behandlas
före punkt 14 ”Förslag till KPR:s mötesdatum 2019”.
Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med föreslagna
ändringar.
________________

§ 44
Föregående protokoll
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.
________________

§ 45
Val av justerare
Sven-Olof Åkesson (SPF) utses till att justera dagens protokoll.
________________
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§ 46
KPR önskar att få information om projektet Västra staden – för en
diskussion – kanske en särskild planeringsdag för detta.
Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, redogör för ärendet på storskärm.
För närvarande pågår ett långsiktigt stadsbyggnadsprojekt i Nässjö som handlar om
att skapa tillväxt. Den nya stadsdelen som planeras, Västra Staden, kommer fullt
utbyggd att erbjuda ca 500 nya bostäder och åtskilliga kvadratmeter
verksamhetslokaler. Området ligger strategisk väster om Resecentrum och en av
Nässjös främsta styrkor är läget som kommunikationsnav. Fler bostäder och
verksamheter i stationsnära läge ger väldigt goda förutsättningar för framtida
invånare och besökare att leva ett hållbart liv i en stor arbetsmarknadsregion.
En viktig målsättning är att knyta Nässjös västra stadsdelar och handelsområdet
Almenäs närmare stadskärnan. Genom att skapa attraktiva stråk mellan dessa
områden och stadskärnan så kommer det upplevda avståndet att minska och
tillgängligheten, som idag är mycket låg, att öka.
I planerna ingår bland annat att i direkt anslutning till Resecentrum bygga ett
”landmärke i trä” som sätter en attraktiv och minnesvärd bild av Nässjö för
tusentals resenärer dagligen. Landmärket kommer att ha stor betydelse för Nässjös
utveckling som destination. Under tiden som projektet och uppbyggnaden av
stadsdelen pågår föreslås löpande event för att uppmärksamma stadens och
kommunens invånare på de framtida planerna.
Rolf Wilhelmsson, PRO, önskar att få svar på vad kommunen har för planer för
Däckia hjulföretag som ligger inom detta område.
Dennis Lundquist uppger att tidsplanen för detta projekt är mellan 15-20 år.
På lång sikt får Däckia flytta till ett lämpligare område.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 47
KPR önskar bli uppdaterade på hur köerna till olika äldreboenden för
närvarande ser ut. Platser till samtliga särskilda boenden? Hur långa är
köerna till Parkgården, Sandsjövik, Forsbacka?
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende, informerar att det inte
finns någon kö till särskilda boenden i Nässjö eftersom den sökande får ett
erbjudande om plats på särskilt boende 25 dagar efter att ansökan har inkommit till
socialförvaltningen. Kön till seniorlägenheter och trygghetsboenden i Nässjö och i
kransorterna varierar.
2 sökanden till Anneberg, 22 sökanden till Bodafors, 63 sökanden till Forserum,
30 sökanden till Malmbäck, 256 sökanden till Parkgården, 26 sökanden till
Sandsjövik samt ingen sökande till Sturegården.
Jimmy Runbom, Riksbyggen, redogör för ärendet på storskärm. Ombyggnationen
av Etapp 3 pågår för fullt. Planerad inflyttning sker i april 2019. Det blir totalt
77 lägenheter varav 16 enrumslägenheter, 54 tvårumslägenheter och 7
trerumslägenheter.
Sandsjövik är en kooperativ hyresrättsförening som är ett trygghetsboende,
förvaltad av Trygga hem framtiden. Ombyggnationen av Sandsjövik pågår och
lägenheterna kommer att vara färdigställda första kvartalet 2020.
Det blir totalt 21 lägenheter varav 1 enrumslägenhet, 6 en och en halv
rumslägenheter samt 14 tvårumslägenheter. Det är för närvarande 26 sökanden till
Sandsjövik.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 48
I lokalpressen läser KPR nu att årets underskott i kommunens
räkenskaper är cirka 90 miljoner. KPR inser att det måste sparas på
olika utgiftsområden. Men, finns det något som indikerar att det
kommer att drabba den operativa äldreomsorgen? Med operativ
verksamhet avser KPR det direkta omhändertagandet, vården, service i
hemmen, stimulans och utepromenader på äldreboenden, matkvalitet,
kostnader för de enskilda pensionärerna – allt som rör den direkta
kontakten mellan den äldre och omsorgspersonalen. KPR är med andra
ord oroliga för att sparbeting ska drabba dem som har minst möjlighet
att spara på de dagliga utgifterna.
Mats Petersson, socialchef, redogör ärendet på storskärm. Det finns inget stort
underskott inom äldreomsorgen utan det största underskottet inom
funktionshinderomsorgen prognoseras inom personlig assistans, cirka 17 miljoner
kronor. Orsaken är Försäkringskassans striktare bedömningar, vilket leder till ökade
kostnader i samband med att personer som tidigare har fått personlig assistans
enligt socialförsäkringsbalken (SFB) i avvaktan på slutlig prövning nu erhåller
personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) som helt finansieras av kommunen.
Nässjö kommun har fått 10 miljoner kronor i avslag från Migrationsverket som
avser tidigare år. Gällande avslagen är dessa överklagade till förvaltningsrätten.
Ärendena gäller vård för ensamkommande under kvartal 2-4 2016, motsvarande
cirka 4 miljoner kronor. Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat beslut.
Äldreomsorgen som i nationella jämförelser är billigare än förväntad
standardkostnad arbetar vidare med sin bemanning för att komma i balans med
budget och har efter revideringen av internbudgeten en ekonomi som närmar sig
balans. Trots nedskärning på 6-7 miljoner kronor för 2018 har detta inte påverkat
äldreomsorgen på ett negativt sätt.
Ordföranden uppger att det är en stor utmaning för den nya socialnämnden att
komma till rätta med det stora budgetunderskottet.
Mats Petersson avslutar sammanfattningsvis med att statsbidrag för ökad
bemanning inom äldreomsorgen löper på tillsvidare.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 49
Önskemål från KPR gällande studiebesök under kommande
mandatperiod och eventuell uppdatering av mötesrutiner.
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att
socialförvaltningen har valt att lägga temadagar utanför rådet för att inte inskränka
rådets sammanträdestid. Exempelvis workshop för ensamhet som hölls den 16 maj
och kultur för seniorer som hölls den 27 augusti under 2018.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________

§ 50
Äldreveckan 2019
Anneli Tellmo Jung redogör för ärendet på storskärm. Socialförvaltningen har valt
att lägga äldreveckan under vårterminen 2019. Äldreveckan kommer att hållas
vecka 21, måndag till torsdag. Fokus kommer att vara på Lust till livet, hela livet.
Det kommer att finnas aktiviteter, bland annat aktiviteter på samtliga särskilda
boenden inom kommunen, lopp för de äldsta och de yngsta, allsång som kommer
att hållas på hembygdsparken i Nässjö. Invigning av Parkgården sker under
äldreveckan 2019. Socialförvaltningen har valt att inte ha en mässa under
äldreveckan 2019.
Anneli Tellmo Jung skickar med en fråga till samtliga ledamöter om
pensionärsorganisationerna vill bistå socialförvaltningen med aktiviteter under
äldreveckan 2019.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 51
Förenklad biståndsbedömning
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende, redogör för ärendet på
storskärm. 1 juli 2018 fattade Riksdagen beslut om att inrätta en möjlighet för varje
kommun att införa förenklad biståndsbedömning inom äldreomsorgens hemtjänst.
I den framgår att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda
hemtjänst till äldre personer. Intentionen med lagändringen är att ytterligare stärka
självbestämmande, delaktighet och medinflytande för äldre när det gäller insatsernas
utförande och den löpande uppföljningen. Vissa kommuner har sedan tidigare
arbetat med att erbjuda serviceinsatser utan föregående biståndsbedömning trots att
rättsläget varit oklart. I två domar avseende Linköpings kommuns arbetssätt med
serviceinsatser gällande boendestöd och hemtjänst har kammarrätten beslutat att
arbetssättet inte är rättssäkert.
I nuläget handläggs ansökningar om hjälp i hemmet i Nässjö kommun utifrån en
generös bedömningsnivå när det gäller serviceinsatser eftersom det bedöms som
viktigt att snabbt och enkelt kunna erbjuda medborgarna de insatser som
underlättar vardagen, skapar trygghet och möjliggör kvarboende i det ordinära
boendet. Inom kommunens äldreomsorg pågår under 2018 och 2019 ett mycket
omfattande förändringsarbete med införandet av IBIC och Pulsen Combine, samt
ställningstaganden kring biståndsbeslutens utformning, arbetssätt vid
behovsbedömning och resursfördelning.
Socialförvaltningens förslag är att avvakta och invänta andra kommuners
uppföljningar i frågan innan det kan bli aktuellt att ta ställning till införandet av
förenklad biståndsbedömning.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 52
Remiss av ”Bra bostäder för äldre 2019-2029 – en boendestrategi”.
Jarl Edlund, ledningscontroller, redogör ärendet på storskärm. Boendestrategin är
uppbyggd i två delar. En bilaga med faktaunderlag som innehåller bl.a. definitioner,
lagstiftning och annan statlig styrning, historisk befolkning- och bostadsutveckling,
bostäder i ordinärt boende inkl. senior- och trygghetsboende bifogas med
boendestrategin. I denna del finns också en fördjupningsstudie av särskilt boende
och avsnitt med benchmarking och nationella jämförelser. Själva strategidelen lyfter
fram i ett större avsnitt om påverkansfaktorer av framtida behov av bostäder för
äldre. En bedömning är gjord av behov av dels tillgängligt ordinärt boende, senior
och trygghetsboende dels särskilt boende. Avslutningsvis görs en sammanfattande
analys med förslag på strategier för bra bostäder för äldre.
Beslut i ärendet sker på socialnämnden i januari 2019.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________

§ 53
Yttrande över motion om avgift för hemhandling av dagligvaror
Anders Hansen (SAFE), har den 16 mars 2018 lämnat in en motion om att äldre
personer med behov av insatsen hemhandling av varor ska få insatsen till en lägre
avgift. Avgiften för hemhandling är 313 kronor per månad och motionären vill att
kommunfullmäktige sänker avgiften för hemhandling till 78:25 kronor per månad.
Socialförvaltningens förslag är att inte justera nivån av avgiften för hemhandling.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 54
Uppsägning och omförhandling av hyreskontrakt för Lokföraren 6,
Norråsagården
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att
socialförvaltningen har ett hyreskontrakt med Fastighets AB Linden avseende
Lokföraren 6 som är Norråsagårdens äldreboende. Hyreskontraktet löper fram till
och med 2020-13-31. Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen 24 månader före
den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet med 5 år för varje
gång. Det innebär att om uppsägning av kontraktet ska göras måste det ske innan
2018-12-31.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________

§ 55
Val av ny ledamot i det Kommunala pensionärsrådet för perioden 20192022
Meta Boëthius, PRO, anmäler Uno Grahn som ersättare i det Kommunala
pensionärsrådet för perioden 2019-2022.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 56
Information om resultat av socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen 2018?”
Christina Nilsson, utvecklingsledare, redogör ärendet på storskärm.
Årets resultat är bra och står sig väl både i jämförelser med riket och Jönköpings län
och i jämförelse med tidigare år. En stor del av brukarna, både i hemtjänst och i
särskilt boende ger positiva svar på många frågor.
Särskilt viktigt är det med den höga andel positiva svar på frågorna som handlar om
personalens bemötande, förtroende för personalen och trygghet i boendet med stöd
av hemtjänst alternativt trygghet i det särskilda boendet.
Årets gemensamma prioriterade områden i det strategiska förbättringsarbetet, Pilen,
är desamma som förra året då det krävs ett långsiktigt arbete för bra resultat. Dessa
är fortsatt arbete för att motverka ensamhetsbesvären, anhörigarbetet samt
aktiviteter för att få fler brukare att svara på enkäten och att själva vara aktiva vid
besvarandet. Skillnaden mellan om man varit med och svarat eller om enkäten
besvaras av enbart någon annan ökar även i årets undersökning och skillnaden är
stor på flera frågor. Om den enskilde varit med och svarat alternativt svarat själv är
andelen positiva svar högre än om man inte varit med.
Den största positiva skillnaden från 2017 års mätning är att 6% fler svarar att de
inte besväras av ensamhetsbesvär. Det resultatet är bättre än både riket och
Jönköpings län. Bättre resultat än både riket och Jönköpings län redovisas också på
frågorna om trygghet och förtroende för personalen samt att personalen utför sina
arbetsuppgifter bra.
Rolf Wilhelmsson, PRO, undrar om resultatet är tillförlitligt eftersom brukaren kan
har varit påverkad av personalen vid besvarandet av enkäten.
Christina Nilsson uppger att personalen inte får hjälpa till utan det var anhöriga,
frivilligarbetare och vuxenskolans studieledare som fick hjälpa till.
Meta Boëthius, PRO, önskar att få svar på om personalen blev beordrad att inte
hjälpa till.
Anneli Tellmo Jung uppger att personalen har blivit beordrade att inte hjälpa
brukarna med enkäterna. Ambitionen är att flera brukare ska besvara enkäten
själva.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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§ 57
Förslag till KPR:s mötesdatum 2019
Ett förslag på mötesdatum är den 28 februari, 15 maj, 25 september och
27 november. Klockan 09.00-11.30.
Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet den 28 februari 2019 flyttas till
den 1 mars 2019. Detta på grund av att konferensen kultur för hälsa hålls den
28 februari 2019, klockan 09.00-16.30 på Pigalle i Nässjö.
Kommunala pensionärsrådet godkänner att mötesdatum fastställs till 1 mars,
15 maj, 25 september och 27 november. Klockan 09.00-11.30.
________________

§ 58
Anmäl en representant från varje pensionärsförening till
referensgruppen Forserum till sekreteraren senast på mötet med KPR
den 28 november.
Meta Boëthius, PRO, anmäler Ramona Gustafsson, PRO, till referensgruppen
Forserum.
Ordföranden avslutar mötet med att pensionärsföreningarna ska anmäla en
representant från varje pensionärsförening till referensgruppen Forserum till
sekreteraren.
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
________________
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