
SGISLAVEDS 
~KOMMUN 

Protokoll 
Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor 

Tid: tisdag den 9 mars kl.: 15.00 – 17.00 

Lokal: Fegen i kommunhuset samt digitalt via teams. 

Närvarande: 
Pensionärsorganisationerna: 
Ing-Britt Lage (PRO Smålandsstenar), Kaarle Heino (Finska föreningen), Barbro Carlsson (SPF 
Anderstorp), Gunilla Nilsson (SPF Gislaved), Kjell Örtlund (SPF Reftele), Lena Högberg (PRO 
Anderstorp), Birgitta Stensson (PRO Burseryd/Broaryd), Björn Lindström (PRO Gislaved), Mary 
Magnusson (SPF Hestra), Åke Danielsson (SPF Smålandsstenar), Elisabeth Samson Petersson (PRO 
Gislaved) Roland Olsson (RPG Anderstorp), Yngve svensson (PRO Reftele) 

Presidiet: 
Inga-Maj Eleholt (C), Staffan Sjöblom (M), Kjell Thelin (S) 

Socialförvaltningen: 
Malin Johansson (socialchef), Åsa Dahlqvist (verksamhetschef Omsorg i ordinärt boende och hälso- och 
sjukvård), Maria Jönsson (verksamhetschef vård och omsorg i särskild boende), Jessica Kostin 
(nämndsekreterare), Joel Halldin (förvaltningscontroller), Jenny Johansson (utvecklingsledare) 

1 Inledning 
Presentationsrunda görs samt genomgång av dagordningen. 

2 Covid-19 
Smittläget nationellt, i länet och i Gislaveds kommun har fortsatt hög smittspridning. Idag syns en 
nedgång i särskilda boendena och i hemtjänstgrupper. Från och med vecka 11 är all vaccinering 
gjord och fullbordad i Gislaveds kommun i fas 1. I förra veckan öppnades de särskilda boendena 
upp för besökare, dock fortsatt under ordnade former. Diskussion sker om när träffpunkter och 
restauranger kan öppnas, när det kan ske är beroende av hur vaccineringen fortgår samt hur 
smittspridningen utvecklar sig. 

Tjänstemän har restriktioner att de ska arbeta hemma och får inte ha fysiska möten, med 
maxantal på 4 personer. Gäller för närvarande till och med sista maj. 

3 Aktuellt ekonomiskt läge i socialnämnden: 
Socialförvaltningen presenterar det ekonomiska läget i socialnämnden som år 2020 landade på ett 
budgetunderskott på 2,973 miljoner kronor. Resultatet var en klar förbättring jämfört med 
prognosen som gjordes i uppföljning 3 (U3). Påverkande faktorer på detta var att 
kommunfullmäktige tillförde medel till socialnämnden, riktade statsbidrag och kompensation för 
sjuklön. Socialnämnden har bland annat återsökt statsbidrag för kostnader till följd av Covid-19. 

Socialförvaltningen visar en trendgraf om hur budgeten fördelats mellan vård och omsorg samt 
IFO + funktionshinderomsorgen sedan 2010, budgeten för vård och omsorg ökat. 
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Vidare presenteras hur budgeten för 2021 ser ut för socialnämnden på 594,32 miljoner kronor 
som ska fördelas på respektive verksamhet. 

Socialförvaltningen informerar att det finns konsekvenser i planeringsdirektivet där prognosen 
visar att de ekonomiska förutsättningarna ej kommer kunna tillfredsställas. Bland annat beror 
detta på köksorganisationen, hyresförluster på grund av tomma lägenheter, barn och unga LSS; 
externa köp av plats LSS, och ökat antal familjehemsplacerade barn. Betoning görs att utfallet kan 
bli annat men att konsekvenser måste beskrivas i tidigt skede för att noggrant kunna följa upp det. 

Bemanningstäthet 
Utifrån beslutade planeringsdirektiv kopplat till 255 platser har bemanningen ökat från 0,54 i 
personaltäthet till 0,58 i somatiska vården och 0,64 i demensvården, vilket är i linje med 
grannkommunerna. 

Plan för äldreomsorgen: 
Omvandling av Mariagården 
Verksamhetschef informerar om omvandlingen av Mariagården och det uppdrag som 
socialförvaltningen har fått från socialnämnden. Mariagården som idag är ett särskilt boende med 
dygnet runt vård kommer omvandlas till en annan form av särskilda boenden som 
biståndsbedömda trygghetsboende samt 70 + lägenheter. 

Information ges om hur kommunikationen har sett ut och kommer att se ut med medarbetare, 
anhöriga, brukare, allmänhet m.m. Verksamhetschefen informerar också om hur processen 
kommer att gå till gällande flytt och planering för de anställda, medarbetarna kommer att behövas 
vara kvar så länge brukarna finns kvar. Vidare ges information om de juridiska aspekterna i 
processen. 

Hyresgästerna kommer att kallas till möte där de får information om processen och ges möjlighet 
att lämna önskemål om 3 boenden att flytta till. Allteftersom det finns en matchning kommer 
hyresgästerna att erbjudas nya boenden. 

Synpunkter från pensionärsföreningarna: 
PRO Smålandsstenar framför sitt missnöje över beslutet och anser att det borde kunna gå att 
göra på annat sätt, bland annat genom att låta det vara ett blandboende med både 
biståndsbedömda trygghetsboende samt dygnet runt vård platser. 

SPF Reftele framför om man utgått från en mer generösare biståndsbedömning när man räknat 
fram behovet av 255 platser. 

PRO Reftele framför att de tomma platserna kan bero på att brukare blir skrämda av pandemin 
som råder och att man på grund av politiska beslut bidrar till de tomma platserna. 

SPF Smålandsstenar framför att han håller med ovan kritik och har ingen förståelse till vad som 
ligger till grund för beslutet och ställer frågan vart pengarna från staten har tagit vägen. 

Lugnet 
Socialförvaltningen berättar att man i socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat om ett 
intagningsstopp på Lugnet vilket innebär att inga nya hyresgäster kommer att få flytta in. 
Information ges också att processen kring Lugnet skiljer sig gentemot Mariagården då man inte 



fattat beslut om att lägga ner boendet. Som hyresgäst har man fortfarande kvar sin 
kvarboenderätt. Samtliga hyresgäster kommer att få erbjudande om att flytta, men det kommer 
att vara frivilligt. 

Strategi 
Idag har socialförvaltningen 86 tomma platser inom särskilt boende. Socialförvaltningen 
informerar att de tomma platserna ger konsekvenser i form av svårigheter i personalplaneringen, 
minskade intäkter då verksamhetsområdet vård och omsorgs boende får kompensera för 
uteblivna hyror till fastighetsförvaltningen, svårigheter att hålla budget samt att det påverkar 
arbetsmiljön för medarbetare då man lägger pengar på tomma lokaler istället för kvalité och 
personaltimmar. 

Enligt planeringsdirektivet 2021 ska det finnas 255 lägenheter. Rikssnittet över hur många över 65 
år som bor på vård och omsorgsboenden ligger på 3,9 %. Med de 255 platser som kommer finnas 
i Gislaveds kommun så ligger Gislaved över rikssnittet på 4,1 %. År 2021 har socialförvaltningen 
budget för fler lägenheter än hyresgäster idag. 

Socialförvaltningens presenterar deras strategi som innebär att 256 platser kommer att finnas i 
drift. 

Äldreomsorgsplan 
Pensionärsföreningarnas fråga: hur ser planeringen ut? Hur involveras KPR i detta arbete? 

Utvecklingsledaren Jenny Johansson som är samordnare för framtagandet av äldreomsorgsplanen 
2022-2026 presenterar upplägget kring arbetet, förslag på innehåll och dess tidsplan. Dialogen 
med KPRS och KRSF påbörjas under mötet, de kommer också att bli involverade längre fram i 
processen och vara delaktiga till innehållet. Utvecklingsledaren kommer att kontakta Barbro 
Carlsson för att få personer som ska ingå i KPRS arbetsgrupp. 

Övriga aktörer som också kommer att bli delaktiga är bland annat allmänheten genom enkäter 
och politiker. 

KPRS ställer fråga om vilken instans som kommer att fatta beslut om äldreomsorgen, KPRS 
kräver att socialförvaltningen och socialnämnden arbetar intensivt för att kommunfullmäktige ska 
fatta beslut om äldreomsorgsplanen. 

5 Revidering av reglementet för pensionärsbidrag: 
Information att sista ansökansdagen ska flyttas fram till den sista september på grund av 
pandemin. 

6 Särskilda boenden på alla orter (pensionärsföreningar) 
SPF Anderstorp och SPF Gislaved lyfter frågan kring beslutet som fattats om översiktsplan 2016, 
där de beskriver att det ska stå om att det ska finnas särskilda boenden på samtliga större orter i 
kommunen. 

Ordförande i socialnämnden besvarar att beslutet inte har rivits upp och att det fortsatt kommer 
att finnas särskilda boenden kvar efter omvandlingen av Mariagården och intagningsstoppet av 
Lugnet. Både vård och omsorgsboende med inriktning mot demens och biståndsbedömda 
trygghetsboenden är en typ av särskilda boenden. 

7 Personaltäthet (pensionärsföreningar) 



Pensionärsföreningarna ställer frågan kring bemanningen inom äldreomsorgen samt när och hur 
akuta underbemanningsproblemen löstes. 

Se punkt 3 för svar. 

8 Fråga om budget (pensionärsföreningarna) 
Pensionärsföreningarna ställer fråga kring de 48 miljoner som beskrivs saknas enligt 
planeringsdirektivet och vad socialnämnden har för lösningar på det. 

Socialförvaltningen svarar: 
Socialchefen berättar att i planeringsdirektivet beskriver man det man ser att förvaltningen har att 
förhålla sig till gentemot budgeten och poängterar att det endast är en prognos. Redan i ett tidigt 
skede har socialförvaltningen valt att lyfta budgetglappet som man ser finns idag till socialnämnden 
för att noga kunna följa det. Socialchef och ordförande i socialnämnden ska redogöra detta för 
kommunstyrelsen. De stora kostnaderna ligger bland annat på externa placeringar för LSS och 
familjehem. 

Se även punkt 3 för svar. 

9 Äldreomsorgsplan (pensionärsföreningar) 
Se punkt 4 för svar. 

10 Övriga frågor 
Finsk avdelning på SÄBO 
Information ges att socialförvaltningen kommer att lämna förslag om att öppna en finsk avdelning 
på Vitsippan till socialnämnden nästa sammanträde. Socialförvaltningen har påbörjat en process 
kring internrekrytering. 

Finska föreningen lyfter frågan om hur tidsplanen ser ut när den finska avdelningen kan tas till 
bruk. 

Socialförvaltningen svarar att man i första hand behöver att socialnämnden ska fatta ett beslut, 
sedan kan man påbörja rekrytering samt skicka ut förfrågan till brukare. 


