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Digitalt via länk och sammanträdesrum Y gden, Torggatan 10, Tingsryd 
Torsdagen den 11 februari 2021 kl. 10.00-11.30 

Magnus Carlberg (S), ordförande 
Anne Hultgren, PRO Södra Sandsjö, via länk 
Anitha Knutsson, PRO Tingsryd 
Tommy Larsson, SPF Tingsryd Östra, via länk 
Carl-Åke Johansson, SPF Ryd, via länk 
Inga-Lill Zetterlöv, SPF Väckelsång, via länk 
Ing-Marie Bostam Hegnelius, SPF Urshult, via länk 
Kenneth Eneleund, Linneryds pensionärsförening 

Martin Hansson, vård- och omsorgschef 
Anna Kuittinen, ekonom 
Oskar Widell, sekreterare 
Marie-Anne Persson Leek, ersättare SPF Urshult, via länk 
Kerstin Möcander, Strokeföreningen Värend, gäst, via länk 

Tommy Larsson, SPF Tings1yds Östra 

Torsdagen 2021-02-18 kl. 15:00 kansliavdelningen, Torggatan 12, Tings1yd 

_ Oskr Wi' ~t t _______________________________________________ _ 
Oskar Widell 

_____ A~(/..dfi ------------------------------Magnu✓carlberg (~~=F 
____ G, _____ ~ ---------------------------------------
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KPR § 1 Val av justerare 

Tommy Larsson, SPF Tingsryd Östra utses att justera protokollet 
torsdag 2021-02-18 kl. 15:00. 

KPR § 2 Fastställande av dagordningen 

Kommunala pensionärsrådet fastställer dagordningen enligt utsänd 
kallelse. 

KPR § 3 Val av vice ordförande 

Tommy Larsson, SPF Tingsryd Östra, föreslår Anne Hultgren, PRO 
Södra Sandsjö, som vice ordförande för rådet för år 2021. 

Beslut: Kommunala pensionärsrådet väljer Anne Hultgren, PRO 
Södra Sandsjö till rådets vice ordförande för år 2021. 

KPR § 4 Ledamöter och ersättare 2021 

Rådets medlemsföreningar uppmanas att inkomma med information 
till Tings1yds kommun då det sker förändringar av valda 
representanter i rådet. 

KPR § 5 Bokslut 2020 

Vård- och omsorgschef Martin Hansson och ekonom Anna Kuittinen 
redogör för vård- och omsorgsnärnndens årsredovisning för år 2020. 
Årsredovisning och Power Pointpresentation över årsredovisningen 
skickas ut till rådets ledamöter och ersättare. 

Årsredovisningen värderas utifrån olika perspektiv och utifrån 
kommunfullmäktiges prioriteringar och kommunövergripande mål 
samt nämndens egna mål. Målen mäts utifrån olika mått inom varje 
perspektiv: 

• Medborgarperspektivet värderas till gult, nästan godkänt, 
försämrat sedan förra året kopplat till coronapandemin där t.ex. 
mått på andelen nöjda inom verksamheterna inte har kunnat 
genomföras. 

• Samhällsperspektivet värderas till rött, inte godkänt, med 
anledning av pandemin har t.ex. inte senior- och anhörigträffar 
och andra aktiviteter kunnat hållas. 

• Ekonomiperspektivet värderas till grönt, godkänt, 7,1 miljoner 
i överskott där statsbidrag för pandemin har förstärkt budgeten. 
För prognossäkerhet är dock resultatet 97,5% där målet är 99,5 
%. 
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• Medarbetarperspektivet värderas till gult, nästan godkänt, 
sjukfrånvaron som haft en sjunkande trend innan 
coronapandemin har ökat kopplat till pandemin, ett litet 
försämrat resultat finns från medarbetarenkäten. 

• Processperspektivet värderas till gult, nästan godkänt, det 
pågår t.ex. utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra närvarotid. 

En redovisning av framtida frågor görs: 

• Coronapandemins effekter/konsekvenser är svåra att 
överblicka. 

• Närvarande och tillgängligt ledarskap. 
• Ekonomi i balans utifrån treårig handlingsplan. 
• Implementering av Bemanningshandboken kräver ett 

långsiktigt och ihållande förändringsarbete. 
• Rekiytering och personalförsörjning samt äldreomsorglyftet. 
• Ökning av andelen äldre 80 plus. Visionär strukturutredning 

utifrån kompletterande boendefmmer. 
• Framtida boendebehov omsorg funktionsnedsättning. 
• Statliga utredningen God och nära vård ( samt omsorg, som 

utgör den största delen av verksamheten i kommunen). 
• Statliga utredningen Fast omsorgskontakt, lagförslag om en 

fast kontakt inom hemtjänsten. 
• Ny LSS-lag 2022. 

KPR § 6 Internbudget 2021 

Vård- och omsorgschefMartin Hansson och ekonom Anna Kuittinen 
redogör för vård- och omsorgsnämndens internbudget för år 2021, 
Power Pointpresentation över verksamhetsplan och styrkort för 2021 
skickas ut till rådets ledamöter och ersättare. 

Fördelningsmodell för år 2021 utgör en ram av 318,8 miljoner kr som 
fördelas ut inom nämndens verksamhetsområden. 

Verksamhetsplan med mål och mått utifrån de olika perspektiven 
presenteras för rådet. 

KPR § 7 Lägesrapport covid-19 

Vård- och omsorgschefMartin Hansson ger en tillbakablick från 2020 
och dess händelser kopplade till coronapandemin: 

• Våren 2020 handlade om att förhålla sig till riktlinjer och 
rekommendationer och anskaffa skyddsutrustning. 

r tdrngs besty,kmde 
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• Från april till oktober fanns besöksförbud på särskilda 
boenden. 

• Från maj till juni fanns en högre smittspridning inom 
hemtjänsten. 

• Endast två omsorgstagare inom särskilt boende har smittats 
under pandemin. 

• År 2020 var andelen avlidna inom särskilt boende 4 7 % lägre 
än 2019. 

• Fram till hösten 2020 fanns ingen smitta i verksamheterna. 
• Årsskiftet 2020/2021 fanns några smittade inom boendestöd 

och hemtjänst. 
• I nuläget ingen smittad. 

Vaccinationsarbetet har nu påbö1jats, omsorgstagare och personal på 
samtliga äldreboenden har precis även fått den andra dosen. 
Vaccinationen inom hemtjänsten återstår. 

Det finns ett vaccinationsteam som leds av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och nästa steg är fas 2 som omfattar omsorgstagare och 
personal inom LSS-verksamhetema. 

Kommunala pensionärsrådet tackar personal inom vård och omsorg i 
Tingsryds kommun för det goda arbetet med hanteringen av 
coronapandemin. 

KPR § 8 Äldreomsorgslyftet 

Tingsryds kommun har fått 6,7 miljoner kr i riktat statsbidrag för 
äldreomsorgslyftet som innebär att vård- och omsorgspersonal kan 
arbeta halvtid och samtidigt vidareutbilda sig på halvtid med 
bibehållen lön. 21 deltagare finns i nuläget. Det finns inte möjlighet 
för fler deltagare under våren 2021 men under hösten 2021 hoppas 
man kunna ta in fler. 

KPR § 9 Personalomsättning 

Fråga från rådet om personalomsättningen. Vård- och omsorgschef 
Martin Hansson redogör för att personalomsättningen inte är högre 
2020 jämfö11 med tidigare år. Det finns en naturlig rörlighet att 
personal söker nya utmaningar och t.ex. pensionsavgångar. Alla 
sjukskötersketjänster är tillsatta. Vid uppsägning erbjuds 
avgångssamtal med chef där man kan få mer information om varför 
personen säger upp sig. 

KPR § 10 Bemanningshandbok 
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Vård- och omsorgschefMaiiin Hansson visar en tidplan för 
Bemanningshandboken från 2017-2019, 2020 och framåt för 2021. 

Målsättningar med införande av en bemanningshandbok i vård- och 
omsorgsverksamhetema är att använda heltidsanställd, utbildad och 
kompetent personal så mycket som möjligt och minska behovet av 
timvikarier. Man vill t.ex. ta bort ryggmotrygg-pass och delade turer i 
syfte att få till hälsosammare scheman för personalen, dialogmöten har 
visat att det t.ex. finns en önskan från personalen att slippa delade 
turer. 

Personal har utt1yckt oro för förändrade scheman men det är viktigt att 
betona att förändringar ger en naturlig oro i böijan, 
bemanningshandboken är något man tror på och det kräver en 
långsiktighet för att det ska lyckas. 

KPR § 11 Information från föreningar 

Inga-Lill Zetterlöv, SPF Väckelsång, efterfrågar fysiska förmöten för 
rådet. Det beslutas att hålla ett fö1möte för KPR i Konga Folkets Hus 
den 12 april kl. 10:00. 

KPR § 12 Sammanträdes- och beredningstider KPR 2021 

Kommunala pensionärsrådet fastställer sammanträdes- och 
beredningstider för år 2021 enligt följande: 

• Föimöte 12/4 Konga Folkets Hus kl. 10:00. Beredning 15/4 kl. 
13 (digitalt) och sammanträde 4/5 kl. 08:30 (digitalt). 

• Beredning 9/9 kl. 13 och sammanträde 28/9 kl. 08 :30 
• Beredning 28/10 kl. 13 och sammanträde 16/11 kl. 08:30 

KPR § 13 Övriga frågor 

Carl-Åke Johansson, SPF Ryd, frågar om tidigai·e synpunkter från 
pensionärsföreningen i Ryd angående att personer i gemensamt 
hushåll betalar dubbel utkömingsavgift för hemsänd mat. Magnus 
Carlberg (S), ordförande vård- och omsorgsnärnnden, svarar att 
nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att halv avgift 
debiteras per person i gemensamt hushåll där båda hai· matdistribution. 
Ärendet tas upp i kommunfullmäktige den 15 februari 2021. 


