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Ersättare 

Ilan De Basso (S) ordförande 
Carl-Johan Hammarlund PRO 
Kenneth Falk PRO 
Johan Eldin SPF 
Eva Sundell                          SPF 
Yvonne Stillman SKPF 
Marie-Louise Stålbark RPG 
 
 
Marianne Johansson PRO 
Greger Johansson  PRO 
Berne Lorefors SPF 
Gunilla Ljusegren RPG 

Övriga Bertil Gustafsson, SPF, § 3-4  
Ida Wissling, socialförvaltningen, § 5 

Utses att justera Marie Louise Stålbark  Paragraf 1-6 
  

Underskrifter Sekreterare  
   Helena Härshammar 

 Ordförande  
   Ilan De Basso 

 Justerande  
  Marie-Louise Stålbark 
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§ 1 
 
Upprop och val av justerare 

Marie-Louise Stålbark utses att justera protokollet. 
 

§ 2 
 
Fastställande av dagordning 

Ledamöter i KPR har följande önskemål om tillkommande frågor till 
dagordningen:  
• Ny, stående sammanträdespunkt– genomgång av tidigare protokoll 
• Information om budget 2021 vid kommande sammanträde 
• Utbildning till KPR om kommunal styrning samt reglemente  

Kommunalråd Ilan De Basso (S) meddelar att dessa frågor hanteras under 
dagordningens sista mötespunkt, ”Övriga frågor”. 
 

§ 3 
 
SPF Bankeryd informerar om dialog kring trygghetsboende 

Bertil Gustavsson, medlem i SPF Bankeryd, har bjudits in för att berätta om 
hur hans förening arbetat för att skapa intresse och opinion kring frågan om 
trygghetsboende i Bankeryd.  

Bertil Gustavsson berättar att man inledningsvis tog en kontakt med ansvariga 
kommunalråd i Jönköpings kommun, för att informera om intresset som fanns 
kring trygghetsboende i Bankeryd. Därefter gjordes en enkät med frågor till 
medlemmar i lokala pensionärsorganisationer, där svaren bekräftade att det 
fanns en bred efterfrågan på denna boendeform. 

Med avstamp i vad som framkommit i enkätsvaren arrangerades en workshop i 
slutet av 2019. Ett stort antal aktörer medverkade, bland andra äldrenämndens 
ordförande, kommunstyrelsens ordförande, byggföretag med flera. Vid mötet 
uttryckte samtliga deltagande att frågan var viktig att arbeta vidare med.  

Som uppföljning efter mötet har ytterligare en skrivelse skickats till 
kommunalråd samt äldrenämndens ordförande. 

Kommunalråd Ilan De Basso (S) framhåller att arbetet som gjorts i Bankeryd är 
ett föredöme när det gäller att skapa dialog kring framtidens äldreomsorg, 
vilket är något som kommunen och KPR har som ambition att göra under 
mandatperioden. Ilan De Basso (S) redogör vidare för vilka politiska åtgärder 
som är på gång för att främja just tillskapandet av trygghetsboende:   
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• Stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret kommer bjuda in de 
representanter för pensionärsorganisationer, som undertecknat 
skrivelsen om trygghetsboende, till ett möte.  

• I de nya ägardirektiven till Vätterhem och Junehem framgår tydligt att 
bolagen har ansvar för och ska prioritera tillskapandet av 
trygghetsboenden.  

• Stadskontoret får i uppdrag att göra en kartläggning av behovet och 
förutsättningarna för trygghetsboenden i samtliga kommundelar. Till 
hösten ska byggaktörer bjudas in till information, med kartläggningen 
som underlag. Kommunala Pensionärsrådets ledamöter kommer bjudas 
in till dessa för att påvisa efterfrågan och för att kunna göra medskick.  

Ett ärende med ovanstående förslag kommer hanteras vid kommande 
kommunfullmäktige, och Ilan De Basso (S) betonar att Kommunala 
Pensionärsrådet ska vara en viktig aktör i arbetet framåt.  
 

§ 4 

Föreningsbidrag  

Kommunalråd Ilan De Basso (S) informerar om ett förslag på förändringar i 
föreningsbidrag till pensionärsföreningar, som ska hanteras vid kommande 
sammanträde med kommunfullmäktige.   

Koalitionen föreslår att anslagen till pensionärsföreningarna fördubblas jämfört 
med idag, från 363 tkr till 767 tkr. De nya bidragsreglerna träder i kraft hösten 
2020, och kan sökas retroaktivt.  

Förslaget innebär även att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att 
skyndsamt ta fram ett nytt regelverk för hur ansökningar av föreningsbidrag för 
pensionärsföreningarna ska gå till. Förslaget ska arbetas fram tillsammans med 
pensionärsföreningarna.  
 

§ 5 

Utredning om matdistribution  

Ida Wissling, utvecklingsledare på socialförvaltningen, redogör för en nyligen 
genomförd utredning om matdistribution inom hemtjänsten. 

Ida Wissling inleder med att redogöra för äldreomsorgens demografiska 
förutsättningar.  Den andel av befolkningen som är över 80 år kommer öka 
med 47 % fram till 2030. Detta innebär ett ökat tryck på samtliga insatser inom 
äldreomsorgen, även matdistributionen. 

Matdistributionen inom hemtjänsten ser idag ut enligt följande:  
• Varm mat med dagliga leveranser  
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• Drygt 800 personer får matleverans dagligen 
• Maten levereras av hemtjänsten kl. 11.45 - 13.15  
• Lunchen består av ett alternativ med varmrätt, sallad och dessert 

Fördelar med denna typ av matdistribution är att det dagliga besöket innebär en 
tillsyn, maten är färdig att direkt vid leverans, maten är nylagad samt innehåller 
färsk frukt och grönsaker. Maten är även uppskattad av de äldre.  

Svårigheter med distributionen är att den är resurskrävande då ett stort antal 
personal och bilar behövs varje dag. Varmhållningen är svår, enligt krav ska 
maten vara 60 grader vid leverans men studier har visat att detta ofta inte 
efterlevs.  

Vidare är matleveranserna problematiska för hemtjänstpersonalens arbetsmiljö 
eftersom personalen många gånger, under en kort period, behöver ta sig in och 
ut ur bilen. Den begränsade tiden kan även upplevas stressande. Den nuvarande 
hanteringen med varma leveransen är också kostsam, 28,5 miljoner kronor per 
år.  

Ilan De Basso (S) redogör för att det finns uppenbara och angelägna 
förbättringsområden kring matdistributionen. Kommunfullmäktige kommer 
därför föreslås ge äldrenämnden i uppdrag att göra ett samlat utvecklingsarbete 
kring matdistributionen. Viktiga delar att se över handlar om kvaliteten på den 
mat som distribueras samt personalens arbetsmiljö.  
 

§ 6 
 
Övriga frågor  

Ny, stående sammanträdespunkt– genomgång av tidigare protokoll 
Från och med kommande sammanträde blir detta en punkt på dagordningen. 
 
Önskemål om information om budget för 2021 vid kommande sammanträde 
Kommunalråd Ilan De Basso (S) redogör för kommunens ekonomiska process. 
Mot bakgrund av denna bestämmer rådet att ekonomisk information lämpligast 
lämnas under andra halvan av året. KPR kommer dock hållas kontinuerligt 
uppdaterade om arbetet.  
 
Önskemål om utbildning 
KPR önskar utbildning/information om kommunal styrning. Stadskontoret 
tillfrågas att hålla i en sådan information vid ett kommande tillfälle.  
 
KPR:s reglemente  
Stadskontoret tillfrågas att delta i nästkommande råd för information och 
diskussion avseende KPR:s reglemente.  
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