
~ Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum Sida 
2021-10-11 1 (7) 

Plats och tid Allmänna Hörsalen, Biblioteket, kl. 10.00-12.00 

Beslutande Nils-Erik Olofsson (S) ordf., Carina Bardh (M) 

SPF: Birgitta Sigfridsson, Staffan Magnusson, Marie-Louise Andersson 
PRO: Börje Andreasson 
RPG: Birgitta Axelsson, Ejlon Johansson 

Övriga deltagare SPF: Lennart Carlsson, Karin B Johansson, 
PRO: Jenny Johansson, Sigvard Svensson, 
RPG: Bengt Westerlund, Gunnel Karlsson 
Mikael Sjöbrink, Kommunpolis §33 
Marianne Karlsson, Vård- o omsorgschef §32 
Joakim Hedström, Funktionschef särskilda boenden §32 
Edith Thormalm, Hälsocoach §34 
Morgan Miledal, Folkhälsosamordnare/insatsledare 
Höglandets räddningstjänstförbund§34 
Elmesed Smaka, sekreterare 

Utses att justera Lennart Carlsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2021-10-25 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 31-35 
Elmesed Smaka 

Ordförande 
Nils-Erik Olofsson 

Justerare 
Lennart Carlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://10.00-12.00
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§31 

Val av ny viceordförande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Till vice ordförande utses Börje Andreasson,PRO 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden föreslår Börje Andreasson som viceordförande för Kommunala Pensionärsrådet i 
Vetlanda 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§32 

Kostnader och fördelar med att bo på en äldreboende, 
skillnaden mellan seniorboende och trygghetsboende, 
trygghetsboenden i Ekenässjön och en del av Landsbro 
äldreboendet-Marianne Karlsson och Joakim Hedström 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Joakim Hedström, funktionschef från Vård och omsorg informerar om kostnader för särskilda 
boenden eller som de kallas för SÄBO. 

Han presenterar en bild som är mottagen från kommunens hemsida, där utgår olika kostnader 
bland annat lägenhetshyror som skiljer sig något mellan kommunens olika boenden. Vanligtvis 
kostar 5500 kronor per månad att hyra en lägenhet, men i själva priset beräknas även de 
delade utrymmen i boendet. 

Alla måltider kostar 3420 kronor per månad oavsett hur mycket man konsumerar och 
omvårdnadsavgiften beräknas efter brukarens inkomst. Det maximala omvårdnadsavgiften är 
2139 kronor per månad samtidigt som brukare med en låg inkomst betalar ingenting. 
Joakim informerar också om att brukarna har möjlighet att söka bostadstillägg via 
Pensionsmyndigheten och likadant ansöka om hyresjämkning för att inte betala dubbla hyror 
via kommunen. 

När det gäller skillnader mellan senior och trygghetsboende berättar han att 

Det finns inga krav på funktionellt utformade lägenheter och gemensamhetslokaler på en 
seniorboende men i de flesta lägenheter i Vetlanda kommun är det vanligt, medan på en 
trygghetsboende är det krav på att det ska finnas bara funktionellt utformade lägenheter, 
samt gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby & rekreation. 

Åldersgränsen för att flytta in är det från 55 år på en seniorboende och från 70 år i en 
trygghetsboende. 

Det finns ingen bovärd på en seniorboende medan på en trygghetsboende finns bovärden på 
plats mellan angivna tider. Dock är det vanligt med olika alternativ ex hyresrätt, bostadsrätt, 
radhus/villor & kooperativa hyresrätter när det gäller seniorboenden medan det finns bara 
lägenheter på en tryggboende och hyran är ofta något högre än i ”vanliga” lägenheter. 

Det finns inga krav på service och omvårdnad vid båda boendeformer. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Idag finns det totalt 219 lägenheter i Vetlanda Kommun fördelade i 5 olika särskilda boenden: 

• Framsteget Trygghetsboende 63 lägenheter 
https://framstegetvetlanda.se/ 

• Vilan Seniorboende Ca 48 lägenheter 
• Mogärde Seniorboende 90 lägenheter 
• Ekenässjön Trygghetsboende 10 lägenheter 
• Landsbro Trygghetsboende 8 lägenheter 

Marianne Karlsson, Vård- o omsorgschef informerar att Vård och Omsorgsförvaltningen 
planerar nya platser i framtiden och just nu finns det inte många personer som står i kö för att 
få boende. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://framstegetvetlanda.se
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§33 

Kommunpolisens dagliga arbetsuppgifter samt olika 
trygghetsfrågor. -Mikael Sjöbrink 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Information noteras till protokoll 

Ärendebeskrivning 

Mikael Sjöbrink informerar om sin tjänst att han är kommunpolis men är fortfarande anställd 
av staten. Han har olika arbetsuppgifter bland annat att representera Polismyndigheten vid 
olika sammanhang på kommunen och delta i olika arbetsgrupper som jobbar för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

Han förklarar att tryggheten uppfattas helt olikt av alla beroende vara olika personligheter och 
just brottsligheten är den delen av tryggheten som förändrats hela tiden. På hemsidan 
polisen.se finns det information om hur brottsligheten förändrats. 

Just nu förekommer mest bedrägerier via identifieringstjänster liksom Bank-Id och hans råd till 
alla invånare är att: 

• Inte svara till okända och avsluta samtalet så fort att det känns misstänkt. 
• Aldrig lämna ut några personuppgifter. 
• Öppna inte dörren om det är okända människor. 
• Acceptera inte folk som ringer och erbjuder gratis tjänster, bland annat 

ventilationskontroll. 

Han informerar också om läget när det gäller narkotika i Vetlanda. Polisen upplever att det 
finns ganska bra tillgång till narkotika i Vetlanda och det narkotikabruket stiger mest på helgen 
och det flesta är blandningsbrukare. Ett av de största samarbeten är när polisen jobbar 
tillsammans med skolorna för att informera föräldrarna om de olika trenderna och droger som 
kan förekomma bland ungdomar och hur föräldrarna bör vara uppmärksamma, samt att vara 
alltid ute på skolor och fritidsgårdar när dessa är aktiva. 

Det han förekommit också en hel del stölder på landet och därför uppmärksammar polisen 
om att alltid märka upp alla grejer som man kan bli av med. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://polisen.se
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§34 

Hälsocenter – Morgan Miledal och Edith Thormalm 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Information noteras till protokoll 

Ärendebeskrivning 
Morgan Miledal, Folkhälsosamordnare/insatsledare på Höglandets räddningstjänstförbund 
informerar om Vetlanda Hälsocenter. Det är ett samverkansarbete mellan Vetlanda kommun, 
Region Jönköping och vårdcentralerna i kommunen. Centret finns i Bad & Gyms lokaler inne i 
centrala Vetlanda. Hälsocenters syfte är att genom hälsofrämjande och förebyggande 
arbetssätt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 

Edith Thormalm, hälsocoach informerar om hur Hälsocenter fungerar. Just nu kartlägger hon 
alla aktiviteter som finns i Vetlanda Kommun för att kunna erbjuda de bästa behandlingar 
anpassade efter kundens behov och intressen. Man kan vara inskriven på hälsocenter bara en 
gång under 6 månader och kan få hjälp att förändra sina levnadsvanor. 

Man blir rekommenderad till hälsocenter via vårdcentral genom att få Fysisk aktivitet på 
Recept eller att söka sig på egen hand. Får man fysisk aktivitet på recept via vårdcentralen då 
kostar det ingenting. Söker man sig på egen hand, kostar det 150 kr plus träningskortet till 
rabatterat pris beroende situationen. 

Samarbetet inleds alltid med ett första motiverande samtal och hälsocoachen träffar kunden 
mer intensivt i början för att sedan kunna minska med tiden och genom resultatet. 
Hälsocoachen sätter upp en individuell plan som inkluderar motivation till livsstilsförändring, 
motion i form av olika aktiviteter och kostrådgivning enligt Livsmedelsverket, efter kunden har 
fyllt i ett särskilt formulär om sin livsstil. 

Vid frågor kring Hälsocenter vänligen kontakta 
Edith Thormalm – Hälsocoach via epost: Edith.thormalm@vetlanda.se eller 
halsocenter@vetlanda.se samt via telefon: 076 724 74 72 

Just sign Utdragsbestyrkan 

mailto:Edith.thormalm@vetlanda.se
mailto:halsocenter@vetlanda.se
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§35 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 
Just nu är behovet av kontaktpersoner inom Vård och omsorgen ganska stort och de olika 
föreningar som finns med i rådet jobbar för att kunna informera vidare om behovet samt att 
vägleda personer som är intresserade att anmäla sig till Myndighetskontoret. 

Ordföranden föreslår nästa möte den 23 februari 2022 klockan 14.00. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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