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Kommunala pensionärsrådet 
 

Plats och tid 25 september 2019 klockan 09.00-12.15 i Ingenjören, Nässjö.  
 

Beslutande Ann-Cathrin Gunnar (C), ordförande  
 Laila Norss (KD), kommunstyrelsen, § 33-37  
 Meta Boëthius (PRO) Bert Johansson (SPF)  
 Rolf Wilhelmsson (PRO) Rolf Wessman (RPG) 
 Sören Klasson (PRO), § 33-46 Katarina Wedin (SKPF) 
   

Övriga Sara Lindberg (S), socialnämnden, ersättare 
 Anna Gerebo (M), kommunstyrelsen, ersättare 
 Ramona Gustafsson (PRO), ersättare  Gunilla Wahlgren (PRO), ersättare 
 Uno Grahn (PRO), ersättare, § 33-46  Inga-Maj Hildingsson (SKPF), ersättare 
 Inga-Karin Sandgren (RPG), ersättare    

 Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef särskilt boende 
 Per Andrén, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsnämnden, § 33-46 
 Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, § 33-36 
 Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, § 37-41 

 Amanda Rothén, utredare, § 37-41 
 Jonas Funkquist, trafikingenjör, tekniska serviceförvaltningen, § 47 
 Fredrik Rendahl, planarkitekt, samhällsplaneringskontoret, § 47 

 Nealy Ovesson, sekreterare  
  

 
 
 
 
 

Justering Socialförvaltningen den 16 oktober 2019  

Paragraf  33-47 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ann-Cathrin Gunnar 

 

Justerare 
 Rolf Wessman 
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 § 33 

 

Ändringar i föredragningslistan 

Kommunala pensionärsrådet godkänner den utsända föredragningslistan. 
 
 
________________ 
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§ 34 

 

Val av justerare  

Rolf Wessman (RPG) utses till att justera dagens protokoll. 
 
 
________________ 
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§ 35 

 

Föregående protokoll 
Rolf Wilhelmsson (PRO), uppger att framöver ska protokollet skickas ut så fort det 
är justerat. 

  
 Rolf Wessman (RPG), önskar att få svar på innebörden av denna mening  
”lägger den till handlingarna”.  
Ordföranden uppger att det är ett vedertaget uttryck som innebär att informationen 
har redovisats på mötet och läggs därefter till protokollet. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________  
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§ 36 

 

KPR vill ha information om projektet Västra staden och hur kommunen 

har tänkt i planering och projektering framåt. Gärna ett samtal med 

projektledaren. 
Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, redogör för ärendet på storskärm.  
Den nya stadsdelen som planeras, Västra Staden, kommer fullt utbyggd att erbjuda 
ca 500 nya bostäder och åtskilliga kvadratmeter verksamhetslokaler.  

 
Dennis Lundquist visar ett bildspel över markundersökningen som genomfördes 
2018 på markområdet för projektet Västra staden och det förekommer 
oljerelaterade föroreningar i form av alifater. Halter av alifater som har mätts är 
högre än vad som normalt förekommer i ett bostadsområde men lägre än för 
industriområde. Detta resulterar i markprovtagning av tomten som ägs av GBJ bygg 
och Trafikverkets mark som är planerad under hösten 2019 för att få exakta värden 
av alifater. 

 Meta Boëthius (PRO), önskar att svar på vad alifater är för något. 
 Dennis Lundquist uppger att alifater är molekyler som finns i oljeföroreningar. 
   

 Ett bildspel över tidsplanen för markundersökningen visas på storskärm.  
Ett ställningstagande kommer att göras utifrån resultatet av markprovtagningarna 
samt hantering av Trafikverkets mark och GBJ:s tomt.  

 Planprogram för Västra staden kommer att ske tidigast 2021. 
  

En ledamot önskar att få svar på vad som händer med projektet ifall Trafikverkets 
mark är oanvändbar. 

 Dennis Lundquist uppger att det är styrgruppen som får ta ställning till detta. 
  
Rolf Wilhelmsson (PRO), är positiv till projektet.  

  
Rolf Wessman (RPG), önskar att få svar på om det finns planer från styrgruppen 
att bjuda in ledamöter från rådet för samråd och isåfall, om planen fortfarande är 
aktuell. 
 Ordföranden uppger att planen fortfarande är aktuell.  
 
Bildspelet över Västra staden kommer att skickas ut till samtliga ledamöter.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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 § 37 

 

KPR önskar att få svar på kostnader för hemsjukvård. Förslag finns att 

hemsjukvården skall få samma avgift som vid besök på vårdcentral. 

Har kommunen åsikter om detta gentemot landstinget? Är det 

tänkbart att denna nya avgift, resulterar i en lägre avgift vid 

vårdcentral? Finns det riktlinjer, en likvärdighet mellan kommuner och 

landsting i denna fråga? KPR är medvetna om att detta i första hand är 

en fråga som kan behandlas på länsnivå. 

Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, redogör ärendet på storskärm. 
Första januari 2013 blev hemsjukvården kommunal enligt avtal mellan landstinget i 
Jönköping och länets kommuner. Nässjö kommun beslutade 2012-08-31 att anta 
avtalet. Avtalet KomHem upprättades och skatteväxling genomfördes. 
Målsättningen med arbetet var att nå en jämlik vård och omsorg i hela länet, att ha 
medborgaren i fokus och bilda team över organisationsgränserna. I den reviderade 
versionen av avtalet anges att beslut om patientavgift fattas av respektive 
huvudman och kan variera i länet. 

 
Kommunen får enligt 17 kap § 8 enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ta ut 
avgifter för insatser enligt densamma. Hur debiteringens sker, vilken storlek på 
maxtaxa, minimi- och förbehållsbelopp regleras i kapitel 8 socialtjänstlagen (SoL), 
vilken lagstiftaren hänvisar till i 17 kap 8 §, HSL. Den enskilde kan aldrig betala 
mer än sitt avgiftsutrymme enligt 8 kap SoL. Vilket kan innebära att vissa personer 
inte betalar något för sina insatser på grund av ex. låg ersättning eller pension.  
 
Ett bildspel över avgifter inom hemsjukvården för flera kommuner i länet visas på 
storskärm.  
 
Grund för debitering av avgifter inom hälso- och sjukvården föreslås vara tiden för 
den utförda insatsen hos patienten som återrapporteras i verksamhetssystemet i 
samband med att insatsen utförs. Utifrån att kommunal hälso- och sjukvård och 
insatser enligt socialtjänstlagen faller under samma maxtaxa, förbehållsbelopp etc. 
måste den kommunala likställighetsprincipen beaktas. Principen regleras i 2 kap 3 § 
kommunallagen (2017:725) vilket säger att kommunen ska behandla sina 
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
 
Modellens utformning utgår från samma principer som för omsorgsavgiften inom 
hemtjänsten som baseras på utförd tid. Nivån på hälso- och sjukvårdsavgiften 
föreslås vara samma som omsorgsavgiften (för 2019 var avgiften 313 kr/timme). 
Orsaken till detta är att även hemtjänsten utför avgiftsbelagda hälso- och sjukvårds 
insatser. Då majoriteten av personerna som erhåller kommunal hälso- och sjukvård 
även erhåller omsorg och service enligt SoL ger en kommungemensam modell en 
enhetlighet och tydlighet. 
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 § 37, forts. 

 
Meta Boëthius (PRO), önskar att få svar på om detta påverkar registreringen i 
systemet. 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att detta inte kommer att påverka 
administrationen för personalen, då den baseras på en registrering som redan görs. 
 
Ramona Gustafsson (PRO), önskar att få svar på om detta innebär en högre 
kostnad för patienter som har omfattande insatser från både hemtjänsten och 
hälso- och sjukvården. 
Jonas Almgren uppger att patienter i dessa fall har uppnått maxtaxan på  
2089 kronor per månad och inte behöver betala någon avgift. 
 
Rolf Wessman (RPG), önskar att få svar på om Nässjö kommuns förslag till 
avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser avviker från de andra kommunernas 
modeller som bygger på abonnemang och enstaka besöksavgifter och inte på utförd 
tid. 
Jonas Almgren uppger att denna modell bygger på utförd tid. Patienter som har 
omfattande insatser både inom hemtjänsten och hemsjukvården behöver inte betala 
mer än maxtaxan på 2089 kronor per månad. Den enskilde kan aldrig betala mer än 
sitt avgiftsutrymme och socialförvaltningen måste även ta hänsyn till 
förbehållsbelopp. Detta förslag skapar likställighet för brukare som har insatser 
inom hemtjänsten och brukare som har insatser inom hälso- och sjukvården. 
 
En ledamot önskar att få svar på om en brukare kan välja att gå till vårdcentralen 
för att få insatsen där istället för hemsjukvården. 
Jonas Almgren uppger att brukaren ska få insats inom hemsjukvården om behovet 
uppstår. Brukaren kan inte välja att istället få insatsen via vårdcentralen. 
 
Bert Johansson (SPF), önskar att få reda på vem det är som fastställer maxtaxan på  
2089 kronor på månad. 
Jonas Almgren uppger att det är Socialstyrelsen som fastställer maxtaxan vilket sker 
en gång per år. 

  
 Rolf Wessman (RPG), önskar att få reda på om avgiften kommer att belasta de 
drabbade som har en låg inkomst. 
Jonas Almgren uppger att den enskilde aldrig kan betala mer än sitt avgiftsutrymme 
vilket kan innebära att vissa personer inte betalar något för sina insatser på grund av 
låg ersättning eller pension. 
 
Anna Gerebo, kommunstyrelsen, önskar att få svar på vem avgör om en patient 
behöver insatser inom hemsjukvården. 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att det är läkare 
från vårdcentralen som ansvarar för bedömningen. 
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§ 37, forts. 
 
Ramona Gustafsson (PRO), önskar att få svar på om avgifterna även gäller för 
patienter med palliativ vård. 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att avgifterna även 
gäller för patienter med palliativ vård. Patienterna betalar en maxtaxa på  
2089 kronor per månad om patienterna har en betalningsförmåga. 

 
Ordföranden uppger att socialnämnden ska fatta beslut i ärendet och slutligen är 
det kommunfullmäktige som avgör om förslaget kommer att antas.  

  
 Samtliga ledamöter ställer sig bakom förslaget. 
 

 Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 38 

 

KPR önskar att få ta del av synpunkter och slutsatser av de remissvar 

som kommit in angående riktlinjer för avgiftshandläggning av insatser 

enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt 

hyressättningsmodell inom äldre- och funktionshinderomsorgen 

Amanda Rothén, utredare, redogör ärendet på storskärm. Samtliga remisser har 
skickats ut till alla ledamöter under sommaren för inhämtning av synpunkter från 
pensionärsrådet. Sammanställningen har skickats ut till samtliga ledamöter i 
pensionärsrådet. Riktlinjerna upprättades på grund av det inte har funnits några 
sedan tidigare. Socialförvaltningen har fått in synpunkter från de flesta 
organisationerna.  
 
Bert Johansson (SPF), önskar att få reda på om det finns någon skillnad i dagsläget. 
Amanda Rothén uppger att det inte är någon markant skillnad. 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att avgiften 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.  
 
Meta Boëthius (PRO), uppger att trygghetslarm och sprinklers ska ses som 
grundläggande säkerhet. Avgifter för dessa bör tas bort från denna modell. 
Ordföranden uppger att i de nybyggda lägenheterna ingår det i standarden att ha 
både larm och sprinkler. Hyresgäster har ingen valmöjlighet i denna fråga. 
Bert Johansson (SPF), uppger att eftersom hyresgästen inte har någon valmöjlighet 
borde inte hyresgästen heller behöva att betala för detta. 
 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att vid omfattande 
 renoveringar behövs både larm och sprinkler för att uppnå gällande riktlinjer, 
föreskrifter och lagkrav enligt Boverket. De gamla lägenheterna uppnår inte 
lagkravet gällande brandskydd. Brukare som har fått en anvisad lägenhet har inte 
valmöjligheten att välja en billigare lägenhet.  
 
 Bert Johansson (SPF), önskar att få svar på om det har gjorts ändringar i 
hyressättningsmodellen efter att den har skickats ut för inhämtning av synpunkter i 
somras. 
Amanda Rothén uppger att den enda förändringen som har tillkommit är att 
förslaget ska antas av kommunfullmäktige. 
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§ 38, forts. 

 
Bert Johansson (SPF), önskar att få ta del av den nya hyran som tas fram enligt 
denna modell. 
Amanda Rothén, utredare, visar på storskärm ett exempel på hyran för en person 
med låg inkomst före och efter denna modell. 
Rolf Wilhelmsson (PRO), önskar att få svar på om sjukhussäng verkligen ska 
avgiftsbeläggas och räknas med i hyran. 
Amanda Rothén uppger att enligt prejudicerande domar har socialförvaltningen rätt 
att ta ut en avgift för sjukhussäng. 
 
Bert Johansson (SPF), uppger att bostadstillägg endast underlättar för pensionärer 
med låg inkomst eftersom bostadstillägget täcker det mesta av hyran. Pensionärer 
som har en inkomst på 15 000 kronor per månad får inte lika mycket i 
bostadstillägg därav får de betala högre hyra enligt denna hyresmodell.  
Meta Boëthius (PRO) instämmer. 
Amanda Rothén uppger att bostadstillägg är baserad på den enskildes inkomst och 
boendekostnader. Bostadstillägg garanterar att de sökande som har mycket låg 
pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå. En skälig 
levnadsnivå innebär att man ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att 
ha betalat för sitt boende. 
 
Ramona Gustafsson (PRO), uppger att det finns personer som inte vill söka bidrag. 
De vill själva betala sin hyra. 
Ordföranden uppger att bostadstillägg inte skall ses som ett bidrag utan ett tillägg 
för personer med låg inkomst för att kunna bo kvar i sin lägenhet.  
Rolf Wilhelmsson (PRO), framför att bostadstillägg finns till för att hjälpa personer 
med låg inkomst. Det är en rättighet och en solidaritet.  
 
Bert Johansson (SPF), uppger att höjningen av den nya hyran redan är hög vid 
införandet av denna hyresmodell och den fortsätter att vara högt efteråt. 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att den nya hyran 
kommer att bli högre för vissa hyresgäster vid införandet. Därefter kommer 
hyrorna ligga i linje med dagens hyresnivåer hos allmännyttan. Årlig 
hyresuppräkning ska följa utfallet av allmännyttans hyresförhandling som i 
dagsläget ligger på 1,2 procent. 

 
Flera ledamöter är negativa till höjningen vid införandet i samband med 
hyressättningsmodellen.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________  
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§ 39 

 

KPR önskar att få veta hur den påbörjade reduceringen av antal 

tjänster i kommunen fortlöper? 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, visar ett bildspel på storskärm. 
I dagsläget har kommunen reducerat 35,75 tjänster varav socialförvaltningen står 
för 23,72 tjänster.  
 
Anna Gerebo, kommunstyrelsen, uppger att det är anmärkningsvärt att  
tekniska serviceförvaltningen har ökat med 9,55 tjänster. 
Ordföranden uppger att det byggs flera skolor och därav de ökade tjänsterna. 
 
Meta Boëthius (PRO), önskar att få svar på om de minskade tjänsterna inom 
socialförvaltningen enbart avser anställda som arbetar direkt med brukarna. 
Ordföranden uppger att de minskade tjänsterna avser alla. 
Jonas Almgren uppger att de minskade tjänsterna avser både tjänstemän och 
chefer.  
 
Rolf Wilhelmsson (PRO), önskar att få svar på om målsättningen för 
socialförvaltningen att minska med 58 tjänster vid årsskiftet fortfarande är aktuell. 
Ordföranden instämmer. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 40 

 

Delårsrapport  
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, redogör för ärendet på storskärm.  
I socialnämndens budgetuppföljning efter augusti månads utgång prognostiserats 
ett underskott på 65 miljoner kronor. Inom funktionshinderomsorgen prognoseras 
ett underskott på 36,5 miljoner kronor. Inom myndighetsutövning prognoseras ett 
underskott på 34 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen prognoseras ett överskott 
på 7,3 miljoner kronor samt inom hälso- och sjukvård prognoseras ett underskott 
på 1,8 miljoner kronor. 

  
 Meta Boëthius (PRO), önskar att få svar på hur socialförvaltningen ska gå till väga 
för att finansiera underskottet. 
Ordföranden uppger att socialnämnden har fått i uppdrag att minska sina 
kostnader. Socialnämnden fick inte ta del av utjämningen av LSS-kostnader som 
avser socialnämndens verksamhet utan detta tillfaller kommunfullmäktige.  
Nässjö kommun fick inte ta del av bidrag som går till kommuner för att motverka 
segregation. Kommunen arbetar aktivt med att undersöka möjligheten att ansöka 
om olika statsbidrag.  
 
Rolf Wilhelmsson (PRO), önskar att få reda på om prognosen blir bättre efter  
31 december. 
Jonas Almgren uppger att prognosen för 2020 kommer att bli bättre på grund av 
att resultatet av årsarbetet då har gett effekt. 
 
Bert Johansson (SPF), uppger att enligt lagen måste kommuner som har ett stort 
underskott redovisa hur man arbetar för att inte få ett ännu större underskott.  
Detta kan i västra fall leda till tvångsförvaltning. 
Lars Lagneby (SPF), önskar att få svar på om en kommun kan sättas i konkurs. 
Ordföranden uppger att en kommun inte kan gå i konkurs.  
 
Rolf Wilhelmsson (PRO), önskar att få svar på hur det går med fordran till 
Migrationsverket. 
Jonas Almgren uppger att processen är långdragen. 

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
_________ 
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§ 41 

 

KPR uppfattar att frågan ännu inte är färdig för beslut. KPR vill bland 

annat veta om kommunen tagit hänsyn till alla aspekter? Exempelvis 

den sociala nyttan för äldre ensamma. Kostnadsökningen är alltför stor 

i ett steg. Om antalet matgäster minskar, kommer regeln om 

självkostnadspris automatiskt att ge en prishöjning?  
Ordföranden uppger att i ett tidigare avtal mellan tekniska serviceförvaltningens 
kostenhet och dåvarande omsorgsförvaltning framgår att omsorgsförvaltningen 
ansvarar för möbler och gardiner i restaurangerna. Överenskommelsen har också 
inneburit ansvar för andra kostnader såsom växter, dukar, och underhåll av 
ljudanläggningar mm. Avtalet har fört med sig en otydlighet av kostnaderna för 
restaurangverksamheten. Ärendet har behandlats på socialnämnden, tekniska 
servicenämnden, Kommunstyrelsens utskott 1 samt kommunstyrelsen. Ärendet ska 
behandlas på kommunfullmäktige torsdagen den 26 september. 
Detta förslag gäller inte för de boende som har ett biståndsbeslut som fortfarande 
får matsubvention. Detta handlar om ett gammalt avtal mellan tekniska 
servicenämnden och socialnämnden med en kostnad på 3 miljoner kronor för 
matsubvention som ska upphöra. 

 
Rolf Wilhelmsson (PRO), önskar att få svar på om tekniska serviceförvaltningen 
mottagit och behandlat brev från pensionärsorganisationerna. 
Ordföranden uppger att ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige. 
Alla inkomna handlingar kommer att redovisas i samband med behandlingen av 
ärendet. 
 
Rolf Wessman (RPG), uppger att det är orimligt att höja priset med 25 procent. 
Detta kommer att drabba pensionärer med en låg inkomst. 
Bert Johansson (SPF) instämmer. 
Uno Grahn (PRO), uppger att pensionärer som äter lunch på Malmåkra gör det för 
den sociala gemenskapen som motverkar ensamhet. Det här kommer att drabba 
många pensionärer som inte har råd att äta på restaurang på grund av en låg 
inkomst. 
 
En ledamot vill veta kostnaden för matsubventionen. 
Ordföranden uppger att kostnaden för matsubventionen är på 3 miljoner kronor. 
 
Uno Grahn (PRO), uppger att pensionärer går och äter på kommunens 
restauranger för att bryta ensamheten. Matsubventionen kan inte vara en dyr post 
för kommunen. 
Ramona Gustafsson (PRO) instämmer. Det handlar trots allt om att bryta och 
motverka ensamhet hos äldre. 
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§ 41, forts. 

 
Samtliga ledamöter reserverar sig mot höjningen av priset och behandling av 
ärendet. 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att detta ärende 
redan har behandlats på mötet med pensionärsrådet den 15 maj. 
 
Meta Boëthius (PRO), föreslår att det ska stå i protokollet att samtliga ledamöter 
reserverar sig mot höjningen av matpriset på kommunens restauranger.  
 
Rolf Wessman (RPG), uppger att priset är omotiverat högt för en matportion. 
Ordföranden uppger att det kostar 100 kronor för att äta lunch på en restaurang i 
Nässjö. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och godkänner att det 
ska stå i protokollet att samtliga ledamöter reserverar sig mot höjningen av 
matpriset på kommunens restauranger. 
 
 
_________ 
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§ 42 

 

Rapport om sommaren 2019 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, informerar om 
utvärderingen av vikariesituationen under sommaren 2019. Fler sökte jobb som 
vikarie sommaren 2019 än under föregående år.  
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 43 

 

Information om måltidsverksamheten på Lillsjögården 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att samverkan 
mellan tekniska servicenämnden och socialnämnden kring en gemensam 
måltidsverksamhet i Forserum inte längre är aktuell. Detta på grund av att  
tekniska servicenämnden inte längre har tillagning av måltider till äldreomsorgen i 
Forserum. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 44 

 

Diskussion kring motion om att införa sommarkollo för äldre i Nässjö 

kommun 
Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att 
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen önskar att få ta del av 
pensionärsorganisationers synpunkter innan utformning av förslag till beslut görs i 
detta ärende. Anneli Tellmo-Jung och Per Andrén, verksamhetsutvecklare från 
kultur- och fritidsförvaltningen, är båda positiva till motionen. 
 
Anneli Tellmo-Jung uppger att det kan bli svårt att genomföra ett sommarkollo där 
pensionärer ska resa iväg en vecka, det är mer troligt och genomförbart med 
dagaktiviteter under en vecka. 
 
Per Andrén uppger att detta handlar om ett samarbete mellan kommunen och 
pensionärsorganisationerna. Kultur- och fritidsförvaltningen har Lövhult till 
förfogande för aktiviteter medan socialförvaltningen har personal till förfogande.   
Anneli Tellmo-Jung uppger att det behövs en deltagare från varje 
pensionärsorganisation som kan vara med och delta på dessa aktivitetsdagar.  
 
Bert Johansson (SPF), föreslår att höja åldern till 75 år. 
Ordföranden uppger att detta förslag kommer att tas vid utformning av 
aktivitetsdagar. 
Rolf Wessman (RPG), föreslår att kommunen skickar en inbjudan till samtliga 
pensionärsorganisationer för ett samverkansmöte för vidare diskussion kring 
sommarkollo. Flera ledamöter är positiva till förslaget. 
 
Bert Johansson (SPF) är positiv till förslaget men tillägger att det är svårt att få med 
pensionärer som inte är medlemmar i de olika pensionärsföreningarna att delta på 
dagaktiviteterna under sommarkollo. Detta är ett arbete som kräver flera aktörer än 
bara pensionärsföreningarna. Personal inom hemtjänsten borde vara med för att 
fånga upp pensionärer som inte är medlem i någon pensionärsförening.  
Anneli Tellmo-Jung och Per Andrén uppger att alla får hjälpas åt att få med denna 
grupp att delta på sommarkollot. 

 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 45  

 

KulturLust – Ensamhet 
Ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna.  
 
 
________________ 
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§ 46 

 

Genomförande av äldreveckan 2020 
 Anneli Tellmo-Jung, avdelningschef för särskilt boende, uppger att årets upplaga av 
äldreveckan var annorlunda jämfört med tidigare år. Äldreveckan bestod av flera 
aktiviteter istället för en äldremässa. Anneli Tellmo-Jung ställer frågan till 
ledamöterna om de är intresserade av att anordna en äldrevecka för 2020 eller om 
den ska anordnas vartannat år. Anneli Tellmo-Jung uppger att äldreveckan 2019 
kostade socialförvaltningen 15 000 kronor. Den största posten är trycksaker.  
 
Ramona Gustafsson (PRO), uppger att det var positivt att socialförvaltningen valde 
att anordna aktiviteter även i kransorterna under äldreveckan 2019. Om 
pensionärsföreningarna i god tid får reda på datum för äldreveckan 2020 hinner 
föreningarna anordna aktiviteter även kommande år. 
Meta Boëthius (PRO) är positiv till förslaget att genomföra en äldrevecka med 
aktiviteter. 
Rolf Wessman (RPG), uppger att det är bra med återkommande äldrevecka. 
 
Per Andren uppger att det är bättre att genomföra äldreveckan 2020 på våren. 
Anneli Tellmo-Jung uppger att hon får uppfattningen att samtliga ledamöter är 
positiva till att anordna en äldrevecka 2020. En inbjudan kommer att skickas till 
pensionärsföreningarna angående samverkansmöte för diskussion kring 
sommarkollo och äldreveckan 2020. 
 
Inga-Karin Sandgren (RPG), uppger att programblad för äldreveckan 2020 bör 
delas ut tidigare än i år. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
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§ 47 

 

Remiss av trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023 
Fredrik Rendahl, planarkitekt från samhällsplaneringskontoret och  
Jonas Funkquist, trafikingenjör från tekniska serviceförvaltningen, redogör för 
ärendet på storskärm. Remissen är ute för remissrundan och har gått ut till samtliga 
partier, polisen och trafikverket. Alla är välkomna att lämna synpunkter senast den 
30 november. Det går även att lämna synpunkter på delar av remissen.  
 
Meta Boëthius (PRO), önskar att få svar på om man kommer att åtgärda brister i 
tillgängligheten för funktionshindrade i trafikplanen. 
Fredrik Rendahl uppger att det är en annan lagstiftning som reglerar 
tillgängligheten för funktionshindrade. 
 
Bert Johansson (SPF), önskar att få svar på om belysning finns med i trafikplanen. 
Fredrik Rendahl uppger att belysningen finns med under brister och åtgärd. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
________________ 
 

 


