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Kommunala pensionärsrådet 
 

Plats och tid 1 april 2019 klockan 15.00-16.10 i Direktören, Nässjö.  
 

Beslutande Ann-Cathrin Gunnar (C), ordförande  
 Laila Norss (KD), kommunstyrelsen 
 Meta Boëthius (PRO) Lars Lagneby (SPF) 
 Rolf Wilhelmsson (PRO) Rolf Wessman (RPG) 
 Sören Klasson (PRO)  Katarina Wedin (SKPF) 
 Bert Johansson (SPF) 
 Bengt Bonving (SPF)   
 

Övriga Sara Lindberg (S), socialnämnden, ersättare 
 Anna Gerebo (M), kommunstyrelsen, ersättare 
 Ramona Gustafsson (PRO), ersättare  
 Uno Grahn (PRO), ersättare Inge Andersson (SPF), ersättare 
 Gunilla Wahlgren (PRO), ersättare Perolof Holst (SPF), ersättare 

 Inga-Karin Sandgren (RPG), ersättare   Inga-Maj Hildingsson (SKPF) ersättare 
 Mats Petersson, socialchef 
 Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef  
 Nealy Ovesson, sekreterare  
  

 
 
 
 
 

Justering Socialförvaltningen den 2 april 2019  

Paragraf  15-17 
 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ann-Cathrin Gunnar 

 

Justerare 
 Rolf Wessman 
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 § 15 

 

Ändringar i föredragningslistan 

Kommunala pensionärsrådet godkänner den utsända föredragningslistan. 
 
 
________________ 
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 § 16 

 

Val av justerare  

Rolf Wessman (RPG) utses till att justera dagens protokoll. 
 
 
________________ 
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§ 17 

 

Reducering av platser i särskilt boende för äldre 

Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, redogör ärendet på 
storskärm. Via ett ordförandebeslut gav socialnämnden 2019-02-21 § 39 
socialförvaltningen i uppdrag att utreda reducering av platser i särskilt boende för 
äldre och en översyn av kommunens korttidsplatser. Den verksamhet som i dag 
bedrivs på Norråsagården är 28 stycken äldreboendeplatser fördelat på 14 platser 
vardera på Norråsagården 1 och 2. I dag bor det brukare i 26 av dessa lägenheter på 
dessa två enheter. Norråsagården 3 inrymmer kommunens korttidsverksamhet och 
där finns 14 lägenhet och 16 platser. Ingen av dessa brukare har ett permanent 
boende på denna enhet. Förslaget innebär att de brukare som bor på 
Norråsagården erbjuds nya särskilda boendeplatser successivt som lediga platser blir 
tillgängliga under 2019. Respektive enhetschef på Norråsagården har haft samtal 
med boende, dess anhöriga eller företrädare och informerat om förslaget samt att 
alla har fått ett informationsbrev hemskickat. Om socialnämnden fattar beslut om 
avveckling kommer samtal föras angående önskemål om alternativa särskilda 
boende för de boende på Norråsagården. I möjligaste mån ska socialförvaltningen 
se till att önskade särskilda boenden kan erbjudas.  
  
I dag bedriver kommunens två permanenta enheter för korttidsvård, en förlagd på 
Ingsbergsgården med inriktning demens, enheten har 10 platser och berörs inte av 
detta förslag. Den andra permanenta enheten för korttidsvård finns på 
Norråsagården, där finns 16 platser fördelade på 14 rum vilket innebär att två rum 
används som dubbelrum. Utifrån lokalernas utformning på Norråsagården finns det 
ingen möjlighet att anpassa platserna efter brukarnas behov eller inriktning.  
En ny verksamhetsinriktning på Sjöbacken med inriktning korttidsvård innebär en 
möjlighet att bedriva korttidsvården på mindre enheter med tydligare inriktningar 
för både medarbetare och brukare. I samband med förändringen flyttas en del av 
nattbemanningen över från Norråsagården till Sjöbacken vilket innebär en förstärkt 
och säkrad bemanning nattetid på platser som i dag haft en förhållandevis låg 
bemanning utifrån de behov som brukarna på Norråsagårdens korttidsenet har. Att 
höja nattbemanningen på kommunens korttidsplatser utan att behöva tillskjuta 
ytterligare medel innebär en ökad kvalitet i verksamheten och kan över tid ses som 
ytterligare en besparing då det finns stor risk att bemanningen annars hade behövt 
ökas på Norråsagården. 
 
Förändringen behöver göras successivt med ett första steg med att flytta 
Norråsagården korttidsverksamhet över till Sjöbacken 2 och 4 innan sommaren.  
Steg två blir sedan att efter sommaren omvandla Sjöbacken 1 till 
korttidsverksamhet. Sjöbacken 3 behöver behålla sin nuvarande inriktning av 
demens tillsvidare, för att möjliggöra tid för alternativa gruppboendeplatser.  
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§ 17, forts.  
 
 

Det är sammanlagt 63 medarbetare varav 28 på Norråsagården och 25 på Sjöbacken 
som blir berörda av förändringen. Dessa medarbetare kommer inte att sägas upp 
utan erbjudas annan tjänst inom förvaltningen. Alla medarbetare på Norråsagården 
och Sjöbacken har fått lämna önskemål kring ny framtida arbetsplats, via en enkät 
”önskemål om ny arbetsplats”. Alla medarbetare har erbjudits samtal med sin 
respektive enhetschef. Pusslet med nya tjänster till medarbetarna kommer att göras i 
samband med samordnad rekrytering. Riskbedömningar har gjorts i samverkan med 
alla berörda fackliga organisationer, där alla har haft möjlighet att lyfta de risker de 
ser. Samtidigt har handlingsplaner och åtgärdsplaner arbetats fram för att minimera 
dessa risker. Beslut i ärendet sker på ett extra sammanträde med socialnämnden den 
8 april. 

  
Meta Boëthius, PRO, önskar att få svar på vilka särskilda boenden brukarna har fått 
erbjudanden att flytta till. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att det gäller på samtliga särskilda boenden i hela 
Nässjö kommun. 
En ledamot önskar att få svar på om det blir förändring angående korttidsplatser på 
Malmåkra i Malmbäck. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att kortidsverksamheten ska ligga på Sjöbacken och i 
Malmåkra kommer de att ersättas med permanenta äldreboendeplatser. 
Rolf Wilhelmsson, PRO, önskar att få svar på om det finns 28 lediga platser i 
särskilda boenden i Nässjö kommun. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att det inte finns 28 lediga boendeplatser i särskilda 
boenden vilket resulterar i en successiv inflyttning under 2019. 

 
Rolf Wilhelmsson önskar att få svar på om socialförvaltningen är trygga med detta 
förslag. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att socialförvaltningen är trygg med att lämna 
Norråsagården. 
Bert Johansson, SPF, önskar att få svar på när kontraktet för Norråsagården löper 
ut. 
Ordföranden uppger att kontraktet löper ut 31 december 2020 och behöver 
förhandlas med Bostadsbolaget Linden. Detta gäller endast om socialnämnden ska 
fatta beslut om att avveckla Norråsagården. 

  
 En ledamot önskar att få reda på medarbetarnas reaktion gällande avveckling av 
Norråsagården. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att det vid riskbedömningarna framkom att det blir 
lättare att jobba med mindre enheter men medarbetarna är oroliga över att inte veta 
vart de kommer att hamna. 
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§ 17, forts.  
 

 
Avvecklingen av Norråsagården innebär en minskning av 28 särskilda 
boendeplatser samt att de 16 korttidsplatser som idag finns flyttas över till 
Sjöbacken. Den beräknade kostnadsminskningen beror i huvudsak på minskade 
personalkostnader samt minskad hyra av fastigheten Norråsagården. Avvecklingen 
av Norråsagården innebär en beräknad besparing på ca 15 miljoner kronor årligen 
när förändringen är fullt genomförd och fastigheten lämnad. 
 
Rolf Wessman (RPG) önskar att få svar på om besparingen på 15 miljoner kronor 
gäller trots att ingen ska bli uppsagd. 
Anneli Tellmo-Jung instämmer. Det handlar först och främst om omplaceringar 
inom kommunen som bidrar till besparingen. 
 
Inge Andersson (SPF) framför att socialförvaltningen har gjort ett bra jobb med att 
informera medarbetarna som berörs av förslaget i god tid.  
 
Ramona Gustafsson (PRO) framför att socialförvaltningen har gjort ett bra jobb 
med förslaget.  
 
Mats Petersson, socialchef, uppger att mötet har resulterat i en bra dialog och ett 
stort engagemang från ledamöterna i det kommunala pensionärsrådet.  
   
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
___________ 

 Expedieras till: 
 Socialnämnden 


