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              Ämne  

 Det bjuds på fika innan mötet börjar klockan 14.45  
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2 Äldres boende  

- Tomas Gustavsson, kommunstyrelseförvaltningen 
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3 Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen  
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- Joel Halldin, förvaltningscontroller, socialförvaltningen  
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5 Samarbete mellan region och kommun gällande 

anhörigvård för demens 
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6 Trafikfrågor 
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7 Övrig information 
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Sandra Svennberg – Nämndsekreterare, socialförvaltningen  

Joel Halldin – Förvaltningscontroller, socialförvaltningen 

Meliha Pismo – Verksamhetschef vård och omsorg, socialförvaltningen 

Jenny Johansson – Utvecklingsledare, socialförvaltningen 

Tomas Gustavsson – Utvecklingsledare, kommunstyrelseförvaltningen 

 

Roland Olsson – RPG Anderstorp 

Barbro Carlsson – SPS Anderstorp  

Åke Danielsson – SPF Villstad 

Björn Lindström – PRO Gislaved 

Kaarle Heino – Finska Föreningen  

Laila Rosén – SPF Burseryd/Broaryd 

Ingegerd Andersson – SPS Ås 

Gunilla Nilsson – SPF Gislaved 

Birgitta Stensson – PRO Burseryd/Broaryd 

Monica Karlsson – SPF Hestra 

Ann-Marie Nilsson – SPF Gislaved 

Lena Högberg – PRO Anderstorp  

Bernt Israelsson – PRO Anderstorp 

Jan-Erik Jansson – RPG Anderstorp  

Leif Lundberg – PRO Reftele/Ås 

Yngve Svensson – PRO Reftele/Ås 

Hörseltolk närvarande under hela mötet 

 

 

1. Inledning  
Socialnämndens ordförande presenterar: 

 Ny socialchef: Susanna Olsen 

 Ny nämndsekreterare: Sandra Svennberg 

 Ny verksamhetschef vård och omsorg: Meliha Pismo 

 

Val av justerare: Barbro Carlsson 

Justering skedde digitalt klockan 08.00 den 21 juni 2022. 

 

 

 



2. Äldres boende 
 

Tomas Gustavsson, utvecklingsledare kommunstyrelseförvaltningen, presenterar utredningen 

Helhetsplan för äldres boende, ett uppdrag från kommunfullmäktige. 

Gislaveds kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att uppdra till 

kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och Gislavedshus AB ta fram 

helhetsförslag på hur mellanboenden, 70+ boenden, trygghetsboenden och biståndsbedömda 

trygghetsboenden kan möjliggöras. Även förutsättningar till mer så kallade flexibla boenden 

skulle utredas. I uppdraget ingick att bedöma behov, utförande och omfattning för att möta 

efterfrågan och för att möjliggöra aktiva och positiva flyttkedjor. Uppdraget redovisades för 

kommunfullmäktige den 19 maj 2022.  

Utredningen har tagit fram en helhetsplan enligt ovanstående uppdrag. I utredningen ingår ett 

förslag till genomförande. I samband med utredningen har det konstaterats att även 

korttidsplatser och vård- och omsorgsplatser bör utredas eftersom det också får påverkan 

på bostadsmarknaden för äldre. I en sådan utredning bör hänsyn tas till anpassning efter 

framtida behov. Lämpligtvis görs detta inom ramen för arbetet med att ta fram en 

lokalförsörjningsplan.  

Utredningen föreslår inledningsvis att ett kommunalägt bolag ska köpa fastigheterna för 

seniorboende 70 + samt vård- och omsorgsboende, där de också tilldelas ett tydligt mandat 

och ansvar för att möta efterfrågan på sådana bostäder. Utredningen har också identifierat, 

genom analys av enkätsvar, demografiska förändringar och andra kommuners 

boendelösningar, att den boendeform som idag efterfrågas är olika former av 

trygghetsboende snarare än vård- och omsorgsboende.  

Utredningen föreslår därför att en ny modell för vanliga trygghetsbostäder ska 

implementeras. För att öka antalet bostäder för äldre, både biståndsbedömda och vanliga 

trygghetsbostäder, föreslår utredningen ett antal insatser. Bland annat ska nyproduktion av 

vanliga trygghetsbostäder utredas av ett kommunalägt bolag, markanvisning ska genomföras 

för vanliga trygghetsbostäder samt att ett antal seniorbostäder 70+ ombildas till 

biståndsbedömda trygghetsbostäder.  

Slutligen har också förutsättningarna för flexibla boendeformer utretts, där utredningen inte 

anser att sådana föreligger. Detta beror på att ombyggnation kommer att krävas, att det kan 

uppstå gränsdragningsproblem för boende och personal samt att det inte är en långsiktig 

lösning på de strukturella problem som finns.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 att godkänna redovisningen av uppdraget 

och att uppdra till, de i utredningen nämnda, förvaltningar och bolag att genomföra de fyra 

punkter som beskrivs i utredningens förslag till genomförande, vilket innebär:  

1. Att i samband med översynen av de kommunala bolagen ska slutsatserna i 

ovanstående utredning vägas in. Frågeställningarna kring ekonomiska konsekvenser 

samt hyressättning vid förflyttning av ägandet av fastigheter till kommunala bolag ska 

särskilt analyseras.  

 



2. Att Kommunhus AB uppdrar till Gislavedshus AB att utreda möjligheten till 

nyproduktion av ett vanligt trygghetsboende. Socialförvaltningen och 

kommunstyrelseförvaltningen ska samrådas i processen. Ett helhetsförslag på vad 

kostnader blir och konsekvensen för bolagets verksamhet ska ingå.  

 

3. Att en markanvisning ska planeras för att möjliggöra vanliga trygghetsbostäder i 

Gislaveds kommun. En lämplig plats ska väljas och kravställningen i anbudsförfarandet 

ska utarbetas av tekniska förvaltningen i samråd med kommunstyrelseförvaltningen 

och socialförvaltningen i enlighet med kommunens riktlinjer för kommunal mark, 

markanvisningsavtal och exploateringsavtal.  

 

4. Att komplettera utredningen utifrån ett helhetsperspektiv rörande frågor kring vård- 

och omsorgsboende och korttidsplatser där framtida behov och lokalförsörjning 

omhändertas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens förslag till fjärde att-

sats att vid uppsägning av enskilt hyresavtal vid Klockaregården och Mariagårdens 

seniorboende 70 + ska lägenheten tilldelas socialförvaltningen i syfte att bli 

biståndsbedömd trygghetsbostad om ett sådant behov finns. 

 

Roland Olsson (RPG Anderstorp) undrar vad som händer med de som bor på 

Klockaregården om boendet omvandlas till ett trygghetsboende? Roland får svaret att det 

inte är något som är beslutat, att en grundlig analys i sådana fall kommer genomföras och att 

en avveckling är något som sker över tid.  

Bernt Israelsson (PRO Anderstorp) undrar om det finns en risk att det kommer besluta 

något annat efter valet. Utvecklingsledare Tomas kan ej svara på den frågan.  

Kaarle Heino (Finska Föreningen) framför att utredningen och presentationen är väl 

framställd. 

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) instämmer med Roland i frågan om vad som händer med 

de som redan är bosatta på boenden som sedan kommer försvinna eller omvandlas till andra 

boendeformer. Barbro välkomnar trygghetsboende men inte på bekostnad av vård och 

omsorgsboende. Barbro tycker det är omotiverat att boendena läggs ner i Anderstorp, som 

är näst störst ort i kommunen. Barbro tyvker det är viktigt att anderstorp hat vård ochn 

omsorgsboended i ortern och är emoit att flytta till annasn ort när det blir akjtuellt. 

Gunilla Nilsson (SPF Gislaved) framför att de behövs byggas fler 70 + boenden. 

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) undrar vad bistånds bedömda trygghetsboende kommer 

innefatta? Barbro får till svars att det är olika inom olika kommuner. Utifrån de kommuner 

som granskats i utredningen var det enbart Falkenberg som hade bistånds bedömda 

trygghetsboenden. De andra kommunerna hade inte den boendeformen utan de hade 

trygghetsboenden vilket är något som Gislaveds kommun har legat lite efter med. 

Förtydligande görs att trygghetsboende inte kommer ersätta särskilt boende, men vi ser att 

det behövs fler demensboende och mindre somatiska boenden.  



Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) framför att det är missvisande med enkäter då det är 

friskja personer som tillfrågtas klart man vill bo i trygghetsboende framför särskilt boende.  

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) och Roland Olsson (RPG Anderstorp) ställer frågan om 

vem som tar kostnaden för värd/värdinna.  

Utvecklingsledare Jenny Johansson berättar att olika kommuner har olika lösningar. I vissa 

kommuner betalade hyresgästerna en liten del men det var det kommunala bostadsbolaget 

som stod för den största delen av kostnaderna. Grunden med värd eller värdinna är kopplat 

till aktiviteter och inte vård och omsorg. Det är en helt fristående funktion som har i uppgift 

att arbeta kring de aktiviteter som de boende har önskemål om. Viktigt att komma ihåg är 

att man inte ska blanda värd- värdinneskapet med hemtjänst eller socialtjänstens insatser.  

 

3. Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen  

 

Doris Kjellström, MAS från socialförvaltningen, föredrar om kvalitet- och 

patientsäkerhetsberättelsen för 2021.  

Berättelsen beskriver hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 

föregående år 2021 och uppföljning av måluppfyllelse samt förslag till mål för 2022. 

Under 2021 har pandemin fortsatt att påverka socialförvaltningen. Det har varit hårt tryck på 

alla verksamheter inom vård och omsorg för att hantera smittan. Mycket tid har fått vikas åt 

smittspårning och att bemanna i verksamheten. Speciellt har hälso- och 

sjukvårdsorganisationen påverkats med att hantera smittspridning, provtagning, vård och 

vaccinering. 

Det som har varit avgörande är att vaccinationer mot covid-19 haft effekt mot svår sjukdom 

och död. Antalet avlidna på vård och omsorgsboende har minskat under 2021. 

Pandemin har prioriterat sig själv och arbete som inte varit akut har fått skjutas fram. Det 

som också prioriterats under året var byte av verksamhetssystem och avvikelsesystem. 

Detta byte var planerat när pandemi började men fick flyttas fram, tillslut var det tvunget att 

genomföras. Det har varit utmanande för verksamheten att utbilda personal och införa de 

nya systemen under pandemin. 

Inom arbetet med vårdhygien har egenkontroller börjat komma igång. Hygienombud finns i 

de flesta verksamheter som stöd till chefen för att utveckla det praktiska hygienarbetet. Det 

krävs fortsatt kontinuerligt arbete med basala hygienrutiner mm. 

När det gäller tillsyn från IVO så finns en tillsyn gällande hälso- och sjukvårdsinsatser för 

covid-19 sjuka inom särskilda boenden. Detta är en tillsyn som görs i ett stort antal 

kommuner. Inom socialtjänsten har tillsyn skett Inom stödboende för barn o unga, 

omplacerade barn samt av kontroll av tillstånd för privata utförare. 

Vi har fått ett klagomål via IVO. Anmälda ärenden till IVO är 4 lex Sarah och 0 Lex Maria. 



Ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsboende SoL har ökat på grund av att lämplig 

plats inte har varit tillgänglig. Ej verkställda beslut gällande kontaktperson SoL har ökat, dels 

på grund av att det är svårigheter att rekrytera kontaktpersoner och dels på grund av 

försämrat hälsotillstånd hos en enskild. 

Den nya sjukvårdsreformen Nära Vård kommer att medföra fortsatta utmaningar för 

socialförvaltningens verksamheter. Speciellt när det gäller hälso- och sjukvård och rehab- 

insatser men också att möta vårdtagare med både större medicinska och omvårdnads behov 

inom hemtjänst, och hemsjukvård. 

Ett omställningsarbete krävs i alla kommunens förvaltningar för att vi ska kunna arbeta 

förebyggande och möta de behov som kommer med sjukvårdsreformen Nära vård. Till 

exempel kommer det att vara viktigt hur utveckling sker inom t ex byggnationer, teknik, 

digitalisering, kommunikation, lärande i skolan, arbetsmarknad, fritidsverksamhet mm. Detta 

förebyggande arbete är nödvändigt och på sikt resursbesparande. 

För 2022 kommer förvaltningen fortsatt att arbeta med vårdhygien, samverkan med 

vårdcentraler om gemensam Apotekare, att förbättra delegeringsförfarandet och 

läkemedelshanteringen samt fortsatt utveckling av välfärdsteknologi. Det mer strategiska 

arbetet ska ägnas åt Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet och God och nära vård 

samt att teckna ett nytt avtal om läkarmedverkan med vårdcentralerna. 

Verksamheten står inför utmaningen att klara bemanning gällande legitimerad personal så 

som fysioterapeuter, sjuksköterskor men även omvårdnadspersonal. Det behövs skapas en 

kompetenshöjande internutbildning både inom omvårdnadskunskap men också som stöd för 

språkutveckling i Svenska språket. 

Det har varit omvälvande år inom socialförvaltningen med pandemihantering och hög 

belastning på verksamheten. Socialförvaltningen är den förvaltning som oftast står i den 

praktiska hanteringen av olika humanitära kriser och med den oro som finns i omvärlden 

idag kommer detta troligen att fortsätta. 

Björn Lindström (PRO Gislaved) undrar hur man mäter hygien. Doris ger till svar att det är 

8 punkter som man utgår ifrån, bland annat hur ofta sker desinfektion av händerna, används 

skyddshandskarna på rätt sätt eller om håret är uppsatt med mera.  

Gunilla Nilsson (SPF Gislaved) framför att socialförvaltningen behöver tänka mer på 

anhörigvårdarna. Gunilla undrar hur det kommer sig att man har 15 timmar gratis barnavård 

men endast 10 timmar kostnadsfri avlastning.  

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) undrar hur det ser ut med språket inom vården, om 

personalen kan tillräckligt bra svenska för att förstå samt göra sig förstådd. Doris svarar att 

det är ett väldigt aktuellt ämne då det fortfarande finns stora språkbrister hos personalen. 

Socialchef Susanna Olsen svarar att det pågår ett arbete kring språket i socialförvaltningens 

verksamheter och förvaltningen önskar ett samarbete med SFI (svenska för invandrare) men 

det är inte någon som är i hamn ännu.  

 

 



4. Statistik gällande vård- och omsorgsboende 
 

Joel Halldin, förvaltningscontroller inom socialförvaltningen, redogör kortfattat kring hur och 

var man hittat statistiken gällande vård- och omsorgsboende på Gislaveds kommuns hemsida. 

Senast den andra fredagen i varje månad uppdateras statistiken på hemsidan.  

Det 

Lägg beskrivning. 

 

5. Samarbete mellan region och kommun gällande anhörigvård 

för demens 

 

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) lyfter behovet av ett samarbete mellan regionen och 

kommunen gällande anhörigvård för demens i tidigt skede. Barbro berättar att hon får samtal 

från anhöriga till de som fått demens och frågor kring vart de ska vända sig när diagnosen 

fortskrider och sjukdomsbilden blir svårare och svårare.  

Det väcker många tankar när ens närstående får en sådan diagnos och därför tydliggör 

Barbro behovet av ett samarbete mellan Regionen och kommunen. Det är av stor vikt 

framför Barbro att kommunen får kännedom när en person får diagnosen demens. På så vis 

kan en kontakt tas med de anhöriga för att informera om vart de kan vända sig när 

sjukdomstillståndet blir värre och även erbjuda utbildning till de anhöriga. Barbro framför att 

det skulle vara en form av trygghet för de anhöriga att få stöd i tidigt stadie från kommunen. 

Gunilla Nilsson (SPF Gislaved) och Barbro Carlsson (SPS Anderstorp) ger förslaget att de 

anhöriga eller personen som fått diagnosen kan ge sitt tillstånd till Regionen att de får 

överföra namn och diagnos till exempelvis biståndsenheten inom socialförvaltningen. 

Susanna Olsen berättar att vi samlar in den här informationen och utreder frågan vidare och 

återkommer under nästa möte.  

Inga-Maj Eleholt informerar att det även är tänkt att ämnet anhörigvård ska lyftas upp på 

nästa KPRS i höst.  

 

6. Trafikfrågor 
 

Roland Olsson (RPG Anderstorp) lyfte frågor under förmötet gällande busstrafik och 

färdtjänst.  

Susanna Olsen informerar att då detta inte är socialförvaltningens frågor så samlar vi in 

synpunkterna som finns och vidarebefordrar dessa till kommunstyrelsens avdelning för 

hållbar utveckling som har kontakten med länstrafiken.  

 



Roland Olsson (RPG Anderstorp) berättar att om man bor i Anderstorp och vill åka buss till 

äldreboendet Vitsippan i Gislaved så går det inga bussar hela vägen fram. Roland undrar 

varför det inte finns någon busstur som går just till Vitsippan eller till vårdcentralen i 

Gislaved. Roland anser det märkligt att bussarna inte lägger till en så pass liten sträcka från 

den ordinarie bussturen då det skulle göra en stor skillnad för de personer som har svårt att 

gå. Roland framför även att Kronobergslän åker gratis buss när det gäller vårdbesök. 

Gunilla Nilsson (SPF Gislaved) berättar att det finns de län som har gratis bussar för 

pensionärer och undrar varför Jönköpings län inte ens kan ha gratis i några timmar. 

Bernt Israelsson (PRO Anderstorp) uttrycker att det är av stor vikt att få med länstrafiken 

på dessa frågor då de enbart har fokus på att spara tid och pengar.  

Jörg Neumann (M) berättar att om det finns tillräckligt många som uttrycker sina önskemål 

till länstrafiken så finns det en stor chans till förändring då länstrafiken mest lyssnar till sina 

resenärer.  

 

7. Extramöte 

 
Susanna Olsen och Inga-Maj Eleholt informerar att den 14 juni kommer ett extra möte hållas 

där informations kommer ges om Planeringsdirektivet för 2023.  

Både Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor och Kommunala rådet för sociala 

funktionshinderfrågor kommer bli inbjudna till att delta och det blir ett passande tillfälle till 

att lämna synpunkter och föra diskussioner om just planeringsdirektivet. 

 

8. Övriga frågor 
 

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) undrar hur det går med vårdarbetarnas schema. Susanna 

Olsen informerar att det finns en projektledare som arbetar med Heltidsresan och det är 

socialförvaltningen som prioriteras utav förvaltningarna i kommunen. Men för att hamna rätt 

i den här processen och för att det ska bli ett så bra resultat som möjligt behöver både 

facket och medarbetarna vara involverade, men det är ett arbete som pågår för fullt.  

Barbro Carlsson (SPF Anderstorp) undrar hur det går med personal inför sommaren. Meliha 

Pismo informerar att det är svårigheter att anställa sommarpersonal i de södra 

kommundelarna utifrån kollektivtrafiken som inte går allt för ofta under kvällar och helger. 

Det arbetas fortfarande med andra lösningar och ansökningar kommer fortfarande in.   

 

 


