
 

 

 
 

 
Protokoll: Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor.  
   

 
Tid: Tisdag den 10 mars 2020 kl: 15.00 – 17.00  

 

Lokal: Nissan, entréplanet i kommunhuset i Gislaved  

 

Justerare: Gunilla Nilsson, SPF seniorerna, Gislaved 

 

 

Dagordning och Mötesanteckningar 
 

1  Inledning  och presentationsrunda 

Socialnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt inledde mötet och därefter genomfördes en 

presentationsrunda. Närvarande var ledamöter och ersättare för de olika 

pensionärsföreningarna, socialnämndens presidie, socialchef samt två tjänstepersoner från 

socialförvaltningen.  

2  Bokslut 2019 och budgetunderlag 2020 

Socialchef Annika Andersson föredrog 2019 års bokslutsresultat. Utfallet blev -22.9 mnkr 

för socialnämnden. Verksamhetsområde Vård och omsorgsboende (+ 4.7 mnkr), 

verksamhetsområde Ordinärt boende/Hälso- och sjukvård (-11.8 mnkr) 

verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (-13.7 mnkr) och verksamhetsområde 

Funktionshinder (-10.1 mnkr). På förvaltningsövergripande nivå (+ 2.7 mnkr) och 

socialnämnden övergripande (+ 5.3 mnkr). Annika Andersson beskrev att besparingar och 

anpassningar gjorts på administrativ- och ledningspersonal enligt tidigare fattat politiskt 

beslut samt 50 årsarbetare efter beslut av socialchefen. Ingen har behövt sägas upp utan 

omplaceringar har kunnat göras inom kommunen som helhet.   

 

Företrädare för pensionärerna påtalade att resultatet inte är positivt utifrån situationen ute, 

verksamheterna är mycket ansträngd – att personalens arbetsmiljö påverkats negativt, 

påverkar i sin tur villkoren för brukarna. Företrädare för pensionärerna beskrev vidare att 

schemaläggningen är ohållbar. Annika Andersson svarade att schemaläggningen kan vara 

besvärlig för några men fungerar väl för flertalet. Företrädare för pensionärerna frågade om 

effekterna av personalneddragningarna. Socialchefen svarade att personaltätheten på 

boendena minskat och att verksamheterna försöker kompensera för detta genom nya 

arbetssätt och utveckling av teknologi. Dessutom vidtas arbetsmiljöåtgärder för att öka 

personalens frisknärvaro. Sjuktalen för personal inom socialförvaltningen låg på 9.9% i 

genomsnitt år 2019. Personalminskningen på främst administrativa stödfunktioner har också 

påverkat chefers arbetssituation med ökad stress som följd. Företrädare för pensionärerna 

frågade om tillbuden ökat och fick svaret att tillbud har ökat beträffande bl.a. hot och våld 

mellan brukare. Företrädare för pensionärerna lyfte också att det är viktigt att den personal 

som socialförvaltningen anställer har kompetens för sina uppgifter, det har inte alltid varit 

fallet.  

 

 



 

 

Socialchef Annika Andersson gick igenom budgetunderlaget för 2020. Socialnämnden har 

568 mnkr att bedriva verksamhet för. Företrädare för pensionärerna frågade om utfallet de 

första två månaderna på året och fick svaret att det i dagsläget är svårt att uttala sig om, 

men sannolikt ett plus/minus noll resultat. Företrädare för pensionärerna ber om ny 

rapport om utfallet vid nästa möte. Företrädare för pensionärerna frågade om hur det ska 

kunna fungera att bedriva verksamhet 2020 med en ännu lägre budget än den 2019. Annika 

Andersson svarade att anpassningarna med att ta bort 50 årsarbetare ännu inte gett kraft. 

Effekterna av denna åtgärd väntas under våren 2020.   

Företrädare för pensionärerna påtalade att socialnämndspolitikerna måste vända sig till 

kommunledningen och begära mer pengar till socialnämnden eftersom situationen är 

ohållbar. Flera samhällsviktiga verksamheter som socialnämnden ansvarar för måste 

säkerställas. Här måste prioriteringar göras. Presidiet svarar att det finns andra 

verksamheter inom kommunen som också är angelägna t.ex. skolans verksamheter. Vidare 

svarar presidiet att det är en balansgång mellan lagstyrda verksamheter och aktiviteter för 

att behålla attraktiviteten i kommunen så att folk vill flytta till kommunen. Socialnämndens 

totala budget ändras inte till följd av att t.ex. barnkonventionen blivit lag men däremot kan 

omfördelning mellan socialnämndens verksamheter göras. De så kallade välfärdsmedlen som 

är beslutade av regeringen kan möjligen till del tillfalla socialnämnden men det finns inga 

sådana beslut än.  

 

3  Beslut beträffande abonnemangsavgift för förbrukningsartiklar inom vård och 

omsorg 

Inga-Maj Eleholt beskrev att den så kallade abonnemangsavgiften för förbrukningsartiklar om 

120 kr/månad för den som bor inom vård- och omsorgsboende upphör. Revisionen har 

påpekat att beslutet har tillkommit på felaktiga grunder då det är kommunfullmäktige som 

ska besluta om ett sådant avgiftsuttag. Pengar kommer att betalas tillbaka till brukare från 1 

maj 2019. Inget avgiftsuttag under hela 2020 kommer att ske. Socialnämnden ska ta ställning 

till frågan igen den 31 mars. Det skulle kunna innebära att avgiftsuttag kommer igång igen 

2021 men inga beslut är fattade. Företrädare för pensionärerna uttryckte att avgiften borde 

byta namn t.ex. serviceavgift.   

4  Utökat anhörigstöd 

Socialchef Annika Andersson beskrev att 750 tkr tilldelas hemtjänsten för att med 1.5 

årsarbetare utveckla anhörigstödet. Det ska riktas mot så väl äldre som 

funktionshinderverksamheten. Det ska vara samma personal som arbetar för att säkra 

kontinuiteten och öka tryggheten. Företrädare för pensionärerna uttryckte att 

anhörigstödet inte utvecklats som pensionärerna tänkt. Annika Andersson tar med sig 

synpunkterna kring hur ordinarie medel har använts och ska framföra detta till 

verksamhetschef som får ta det med enheten. Företrädare för pensionärerna informerade 

att regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och kartlägga hur kommunerna 

klarar anhörigstödet, uppdrag ska redovisas i december 2020. Detta kommer att följas av 

kommunala pensionärsrådet för sociala frågor.   

   

5  Socialförvaltningens arbete för att efterleva minoritetslagen med fokus på den 

sverigefinska minoritetens rättigheter  

Socialchef Annika Andersson informerade om ett möte som genomförts med företrädare 

för den sverigefinska minoriteten. Det var ett bra möte där man enades om att en 

kartläggning ska göras beträffande vilket boende i kommunen som skulle vara mest lämpligt 

att öppna en avdelning riktad till finsktalande brukare. Kartläggningen kommer att 

finansieras med statsbidrag och arbetet kommer  att komma igång under våren efter att 

upphandlingsreglerna följts. Ny redogörelse för arbetet lämnas på KPRS möte i maj.  

 

6  Äldreomsorgsplanen – hur går det arbetet?   



 

 

Företrädare för pensionärerna har lyft frågan med äldreplan. Ordförande Inga-Maj Eleholt 

svarade att det inte ska finnas särskilda planer för olika målgrupper utan det ska finnas en 

samlad nämnplan. Detta är beslutat sedan den nya styrmodellens införande. Företrädare för 

pensionärerna påpekade att pensionärerna blivit lovade delaktighet och insyn innan beslut 

fattas. 1e vice ordförande Christoffer Gullberg informerade att verksamhetschefer kan välja 

att ta fram planer för sina verksamhetsområden men då är planen beslutad av förvaltningen 

– inte ett politiskt styrt dokument.  Företrädare för pensionärerna menade att nämndplanen 

i så fall borde vara uppdelad i ”block” utifrån olika målgrupper. Vissa frågor som är 

övergripande kanske inte kommer att stå under särskilda stycken i planen t.ex. personalens 

frisknärvaro. Ordförande uttryckte att pensionärerna ska ges möjlighet att komma med 

synpunkter på nämndplanen innan beslut fattas.  

7  Trygghetsboenden 

I kommunen finns 70+ boenden men det behövs fler biståndsbedömda trygghetsboenden 

för att kunna erbjuda människor fler alternativ. Idag finns 2 lägenheter i Anderstorp som är 

biståndsbedömda trygghetsboenden och inflyttning beräknas i dagarna. Lägenheterna är ett 

samarbete med Gislavedshus där den nyaste moderna teknologin kommer att finnas att 

tillgå. Fler sådana boendealternativ kommer att byggas t.ex. Långgatan 12 i Smålandsstenar 

(fd Malmgatan). Även andra byggnationer i kommunen är på gång under 2020. 1e vice 

ordförande Christoffer Gullberg beskrev att man även tittar på ägardirektiven till 

Gislavedshus för att en vis andel av allmännyttan lägenhetsbestånd ska gå till socialnämnden 

för att möta behoven hos olika målgrupper. 

8  Återuppta anhörigträffarna på våra särskilda boenden (med representation av 

kontaktpolitikerna)  

Företrädare för pensionärerna sa att anhörigträffarna skulle lösa en del av den upplevda 

bristen på information och delaktighet. Annika Andersson sa att förvaltningen arbetar med 

frågan. Kontaktpolitikerna är inte längre uppdelade mot specifika boenden utan de politiska 

företrädarna är uppdelade mot fyra verksamhetsområden.   

9  Övriga frågor: Gislow, Coronaviruset, riktlinjer SoL vård och omsorg 

Företrädare för pensionärerna lyfte att det blivit problem på Gislow där man upplever att 

pensionärerna trängs undan av andra aktiviteter. Annika Andersson tar med sig frågan till 

berörd verksamhetschef som får ta upp det med berörd enhet. Ordförande informerade att 

lokalerna ska vara tillgängliga för aktiviteter för pensionärer även om aktiviteterna inte leds 

av personal från förvaltningen. Angående Corona-viruset arbetar förvaltningen aktivt och 

följer utvecklingen mycket noga. Åtgärder vidtas efter risk- och konsekvensbedömningar 

och rekommendationer som kommer från regional och statlig nivå. Fråga ställdes om 

riktlinjer för biståndsbedömningen inom vård och omsorg var ändrade. Svar nej.   

 

 
  Justerat den 18 mars 2020  

 

 

 

 

  …………………………………….. 

  Gunilla Nilsson 


