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Kommunala pensionärsrådet 
 

Plats och tid 15 maj 2019 klockan 09.00-12.10 i Ingenjören, Nässjö.  
 

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

Övriga Sara Lindberg (S), socialnämnden, ersättare 
 Anna Gerebo (M), kommunstyrelsen, ersättare 
 Ramona Gustafsson (PRO), ersättare  Gunilla Wahlgren (PRO), ersättare 
 Uno Grahn (PRO), ersättare  Inge Andersson (SPF), ersättare 
 Inga-Karin Sandgren (RPG), ersättare  Inga-Maj Hildingsson (SKPF), ersättare 
 Mats Petersson, socialchef  

 Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef särskilt boende 
 Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, § 22-26 

 Margareta Lägervik, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 27 
 Christina Nilsson, utvecklingsledare, § 32 
 Nealy Ovesson, sekreterare  
  

 
 
 
 
 

Justering Socialförvaltningen den 29 maj 2019  

Paragraf  18-32 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ann-Cathrin Gunnar 

 

Justerare 
 Bert Johansson 
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 § 18 

 

Ändringar i föredragningslistan 

Punkt 6 ”Det finns en oro angående rutiner vid demensboende. Exempelvis har 
det konstaterats att blöjbyten inte sker efter behov. Hur ser regler och praxis ut för 
personalen?” behandlas efter punkt 11 ” Huvudman för kommunens restauranger”. 
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner föredragningslistan med föreslagna 
ändringar. 
 
 
________________ 
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§ 19 

 

Val av justerare  

Bert Johansson (SPF) utses till att justera dagens protokoll. 
 
 
________________ 
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§ 20 

 

KPR vill ha en uppföljning från förra mötet angående förändringen av 

korttidsboende  
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef, redogör ärendet på storskärm.  
Det är inflyttningstopp till Norråsagården och flytten av Norråsagårdens 
korttidsverksamhet till Sjöbacken kommer att ske vecka 21. 
Arbetet med att erbjuda nya särskilda boendeplatser till de boende på 
Norråsagården pågår för fullt. Hittills har samtliga boende på Norråsagården fått 
flytta enligt deras önskemål. 
Socialförvaltningen kommer att lämna fastigheten på Norråsagården senast den  
31 december 2019.  
 
Korttidsvård på Sjöbacken innebär en möjlighet att bedriva korttidsvården på 
mindre enheter med tydligare inriktningar för både medarbetare och brukare. 
Arbetet för alla professioner inom hälso- och sjukvårdens organisation kommer att 
underlättas då brukare med specifika behov samlas i en fastighet. 
 
Rolf Wilhelmsson, PRO, önskar att få reda på om de boende har lämnat in negativa 
reaktioner gällande flytt från Norråsagården. 
Anneli Tellmo-Jung, uppger att alla inte är positivt inställda till flytten men de har 
accepterat faktum att de måste flytta från Norråsagården. 
Meta Boëthius, PRO, önskar att få reda på om personalen har lämnat in negativa 
reaktioner gällande avveckling av Norråsagården. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att personalen har visat missnöje men orsaken var att 
de är oroliga över att inte veta vart de kommer att hamna därefter.  
 
Uno Grahn, PRO, önskar att få svar på om det blir förändring för samtliga 
korttidsplatser runt om kransorterna. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att det bara finns tillfälliga korttidsplatser i kransorterna 
på grund av att det inte finns lediga korttidsplatser i centrala Nässjö. Ambitionen på 
sikt är att avveckla korttidsplatser i kransorterna för att koncentrera dessa i centrala 
Nässjö på Sjöbacken. Detta ska resultera i permanenta äldreboendeplatser i 
kransorterna. 

  
 Anna Gerebo, kommunstyrelsen, önskar att få svar på om det finns avancerad 
utrustning på Sjöbacken för att kunna bedriva korttidsverksamhet. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att Smittskyddsinstitutet har gett Nässjö kommun 
klartecken att bedriva korttidsverksamhet på Sjöbacken.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________  
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§ 21 

 

KPR önskar att få reda på hur nerdragningen av platser i särskilt 

boende kommer att drabba anhöriga och anhörigvård 
Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att anhörigvård 
kommer att bli bättre på Sjöbacken eftersom det är mindre enheter med tydligare 
inriktningar där medarbetarna kan fokusera på korttidsvård. 
 
Inge Andersson, SPF, önskar att veta om det har inträffat ett allvarligt 
missförhållande inom korttidsvården i Nässjö. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att ett allvarligt missförhållande har inträffat inom 
korttidsvården som resulterat i att brukaren har fått åka till sjukhus för behandling. 
Därför är det viktigt att personalen får arbeta mer inriktat inom korttidsvård i 
förebyggande syfte mot allvarliga missförhållanden.  
 
Uno Grahn, PRO, önskar att få svar på om det finns möjlighet för anhöriga att 
övernatta på Sjöbacken. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att det finns en övernattningslägenhet för anhöriga.  

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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 § 22  

 

Jämförande statistik i Jönköpings läns kommuner visar att Nässjö 

kommun ligger högt vad gäller bland annat sociala kostnader per 

invånare. KPR önskar att få svar och synpunkter på detta. Hur ser 

prognosen ut nu? 

Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, informerar om att  

Nässjö kommun har en hög arbetslöshet jämfört med andra kommuner i 
Jönköpings län vilket resulterar i höga kostnadsnivåer. 

 
Bert Johansson (SPF), uppger att det är anmärkningsvärt att Nässjö kommuns 
kostnader per invånare avviker långt ifrån rikets snitt. Detta kan inte vara möjligt. 
 
Jonas Almgren uppger att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen har 
släppt ekonomirapporten för 2018. Nässjö kommun är en av de kommuner som 
avviker mot rikets snitt gällande kostnadsnivå. Detta beror bland annat på 
kommunens befolkningssammansättning där flera har en lägre utbildningsnivå samt 
många med utländsk härkomst. 
 
Ordföranden uppger att Nässjö kommun har 1000 barn som lever under 
minimunnivå.  
Bert Johansson (SPF) önskar att få svar på orsaken till detta. 

 Ordföranden uppger att det beror på många familjer med en låg inkomstnivå.  
 

Bert Johansson (SPF) påpekade att kommunen borde arbeta på djupet med att hitta 
åtgärder på detta problem.  

  
Ordföranden uppger att barnfattigdom är resultatet av en familjs ansträngda 
ekonomi. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att få 
föräldrar i familjer med låg inkomst ut på arbetsmarknaden.  
Sara Lindberg, socialnämnden, uppger att kommunen har arbetat aktivt med att 
minska arbetslösheten bland utrikes födda från 40 procent år 2016 ner till aktuella  
30 procent. 

  
Mats Petersson, socialchef, uppger att befolkningen har ökat i Nässjö. Detta 
resulterar i ökade behov av insatser vilket är en utmaning för kommunen. 
Jämförelse bör göras med andra kommuner med en liknande befolkningsutveckling 
och med samma förutsättningar.  

 
 Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 23 

 

Avgifter inom hemsjukvården 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att Nässjö kommun har en 
avgiftsfri hemsjukvård i dagsläget. Socialförvaltningens förslag är att avgifter inom 
hemsjukvården ska tas ut enligt avgiftsmodellen för hemtjänsten. Detta beror på 
likställighetsprincipen som innebär att alla kommuninvånare ska behandlas lika. 
Detta regleras i kommunallagen. 
 
Ordföranden instämmer och uppger att det inte ska vara någon skillnad på om en 
brukare får vård hemma eller på vårdcentral. Alla ska behandlas lika. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 24 

 

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att socialförvaltningens förslag är 
att samma avgift debiteras för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) oavsett om det 
är insatser inom äldreomsorg enligt SoL eller om det är insatser inom 
funktionshinderomsorg enligt SoL. Avgiften ska baseras på likställighetsprincipen 
som innebär att alla kommuninvånare ska behandlas lika. Detta regleras i 
kommunallagen. 
 
Anna Gerebo, kommunstyrelsen, är positivt till förslaget.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 25 

 

Information om förslag till budget 2020 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, redogör för ärendet på storskärm. Den 
utökade budgetramen 2019 användes till att förstärka budgeten för fasta kostnader, 
t.ex. hyror och bilar samt ökade kostnader för IT. Majoriteten av den utökade 
budgetramen 2020 behövs för att täcka minskningen i 2019 års ökade budgetram. 
Kvarstående ökning bedöms behövas för att täcka löpande kostnadsökningar inom 
övriga kostnader. I socialnämndens förslag om budget till kommunfullmäktige 
föreslås inga omfördelningar mellan nämndens verksamheter. Om socialnämnden 
önskar omprioritera medel från äldreomsorgen till funktionshinderomsorgen eller 
myndighet/individ- och familjeomsorgen föreslås det ske i internbudgetbeslutet 
eller under första tertialet 2020 då effekterna av besparingar som är under 
genomförande har konkretiserats. 

 
Bert Johansson (SPF) önskar att få svar på om kommunfullmäktige har fattat beslut 
gällande personalneddragningen på 100 tjänster. 
Ordföranden uppger att kommunfullmäktige har fattat detta beslut.  
Normalt sett slutar drygt 300 personer i kommunen varje år, vilket innebär att 
personalneddragningen bör kunna ske utan uppsägningar. 

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
_________ 
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§ 26 

 

Huvudman för kommunens restauranger 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att kommunfullmäktige har gett 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska servicenämnden och 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vem som bör vara huvudman för 
kommunens restauranger. Socialnämnden hyr av oklar anledning serveringsdelen av 
den kommunala restaurangerna av tekniska servicenämnden. Cirka en fjärdedel av 
portionerna, utöver de som barn- och utbildningsnämnden köper till sin 
verksamhet, försäljs till allmänheten, sammanlagt 63 000 portioner. Merparten, 
cirka 53 000 av dessa säljs till ett subventionerat pris. Försäljningspriset är  
80 kronor, medan det subventionerade priset uppgår till 64 kronor. 

 
Socialförvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar att den publika 
restaurangverksamheten i sin helhet från och med 1 oktober 2019 ingår i tekniska 
servicenämndens ansvarsområde. Allmänheten, oavsett ålder, är välkommen att 
köpa lunch på restaurangerna till ett självkostnadspris utan subventionering. Hyran 
av serveringsdelarna övergår till tekniska servicenämnden 1 januari 2020. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
_________ 
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§ 27 

 

Det finns en oro angående rutiner vid demensboende. Exempelvis har 

det konstaterats att blöjbyten inte sker efter behov. Hur ser regler och 

praxis ut för personalen? 
Margareta Lägervik, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om de 
rutiner som finns för inkontinensvård i kommunen, förskrivningsansvaret som 
särskilt utbildade sjuksköterskor har och hur de samarbetar med 
omvårdnadspersonalen på enheterna. Olika inkontinenshjälpmedel förevisas och 
information ges om utprovning och fixeringsteknik.  
 
Anna Gerebo, kommunstyrelsen, önskar att få svar på om det finns 
kontinensskydd med bakteriedödande medel i Sverige.  
Margareta Lägervik uppger att det inte tillverkas kontinensskydd med 
bakteriedödande medel i Sverige. 
 
Anna Gerebo önskar att få svar på om kontinensskydd ger upphov till 
urinvägsinfektioner. 
Margareta Lägervik uppger att det inte beror på kontinensskydd utan att det handlar 
om att urinblåsan inte är helt tömt. Därför är det vid toalettbesök extra viktigt att 
försöka tömma urinblåsan helt. Baspersonal arbetar enligt rutin med basala 
hygienrutiner för att förebygga och minska risken för spridning av infektioner från 
patient till patient. 

 
Avslutningsvis uppmanar Margareta Lägervik ledamöterna att våga prata om 
inkontinens och uppsöka hjälp vid behov. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 28 

 

Revidering av riktlinjer för hemtjänst 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, redogör för ärendet på 
storskärm. För att fastställa hur socialnämndens nuvarande riktlinjer står sig har en 
omvärldsbevakning genomförs. Det som framkommit är att flertalet andra 
kommuner har en mer restriktiv hållning inom myndighetsutövningen och 
verkställigheten. Genomgående i riktlinjen är att förvaltningen ska arbeta för att 
den enskilde ska bo kvar i det egna hemmet så länge det är möjligt. Förutsättningar 
har även skapats för att myndigheten och verkställigheten ska ha fler kontaktytor 
runt Esther, för att säkra kvarboende och i så hög utsträckning som möjligt, men 
även kunna utvärdera insatser och säkra upp att individen har rätt insats och 
frekvens på insatsen. Det faller på den enskilde att ansvara för att det ordinära 
boendet är anpassat utifrån individens behov och förutsättningar. Riktlinjen 
föreslås även anpassas till kommande digitaliseringsutveckling och införandet av 
ytterligare välfärdsteknik. Insatserna för inköp/hämtning av apoteksvaror och 
tillsyn är anpassat för detta. Detta för att minska behovet av att revidera riktlinjen 
vid utveckling och anpassning av välfärdsteknik och digitalisering.  
 
Laila Norss, kommunstyrelsen, önskar att få svar om den enskilde måste flytta till 
ett särskilt boende mot sin vilja trots att omvårdnadsbehovet finns. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att insatser enligt socialtjänstlagen är på frivillig basis. 
Socialförvaltningen kan inte tvinga den enskilde mot dennes önskemål även om 
omvårdnadsbehovet finns. 
 
Bert Johansson (SPF) önskar att få svar på om den enskilde kan påverka att flytta 
till ett särskilt boende. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att lagstiftningen utgår från behovet. Den reglerar inte 
den enskildes önskemål. 

 
Synpunkter ska lämnas in skriftligt senast den 24 maj 2019 till Nealy Ovesson på 
nealy.ovesson@nassjo.se 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 29 

 

Revidering av riktlinjer för korttidsplatser 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, redogör för ärendet på 
storskärm. Syftet med att revidera riktlinjer har varit att ytterligare förtydliga 
korttidsplatsens syfte att enbart vara en insats under en kortare period. 
Målsättningen ska alltid vara att den enskilde ska återgå till det ordinära boendet 
och att insatsen ska vara rehabiliterande i de fall där det är aktuellt. 
Förtydligande för myndighetsutövningen gällande korttidsplats vid kognitiv svikt, 
exempelvis demensutveckling samt bostadsanpassning. Lika så har förtydligande 
skett gällande skälig levnadsnivå i det ordinära boendet under en kortare period.  
 
Synpunkter ska lämnas in skriftligt senast den 24 maj 2019 till Nealy Ovesson på 
nealy.ovesson@nassjo.se 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 30 

 

Revidering av riktlinjer för särskilt boende 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, redogör för ärendet på 
storskärm. Revideringen syftar till att förtydliga kvarboende i det ordinära boendet 
med hemtjänstinsatser. Vidare avser även revideringen att verkställighetens resurser 
ska användas på ett effektivt sätt. Genom att verkställighetsbeslut kan överklagas i 
en laglighetsprövning klargörs den enskildes ansvar och målsättningen är att fler 
beslut ska kunna verkställas.  
 
Samverkan mellan myndighetsutövningen och verkställigheten fastställs genom 
revideringen, vilket säkerställer att individens behov står i centrum.  
 
Synpunkter ska lämnas in skriftligt senast den 24 maj 2019 till Nealy Ovesson på 
nealy.ovesson@nassjo.se 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 31 

 

Information om äldreveckan 
 Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, vill tacka samtliga 
pensionärsorganisationer för inlämning av aktiviteter som kommer att ske under 
äldreveckan. Programmet för äldreveckan delas ut till samtliga ledamöter. 

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 32 

 

Bra bostäder för äldre 2019-2029 – en boendestrategi 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, redogör för ärendet på 
storskärm. Bra bostäder för äldre - en boendestrategi för äldre 2019-2029 har 
utarbetats av socialförvaltningen som ett av fyra strategiområden från 
utvecklingsplanen – Lust till livet hela livet. Socialnämnden beslutade  
den 23 januari 2019 om en remissutgåva av strategin och strategin har varit ute på 
remiss under perioden februari till mars 2019. 
 
Justeringar och tillägg har gjorts utifrån inkomna synpunkter. 
 
Beslut i ärendet sker på socialnämnden i juni.  

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
 

 


