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Plats och tid Hörsalen, kl. 13.03-15.20 

Beslutande Nils-Erik Olofsson (S) ordf., Carina Bardh (M) §16-19, Ejlon Johansson (L) 

SPF: Birgitta Sigfridsson, Staffan Magnusson 
PRO: Rolf Forsén, Catarina Rönnung, Gunnel Bjäde 

Övriga deltagare SPF: Lennart Carlsson, Karin B Johansson 
PRO: Jenny Johansson 
RPG: Bengt Westerlund, Gunnel Karlsson 
Joakim Hedström, Vård och omsorg, §16-18 
Stewe Jonsson, kultur och fritid, §20 
Jessica Aronsson, sekreterare 

Utses att justera Catarina Rönnung (PRO) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 16-21 
Jessica Aronsson 

Ordförande 
Nils-Erik Olofsson 

Justerare 
Catarina Rönnung 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://13.03-15.20
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§ 16 

Föregående mötesprotokoll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 
Framöver vill deltagarna att protokollet även skickas ut via mail. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§17 

Information om hemtagning från sjukhus, det ekonomiska läget 
inom vården och beläggningssituationen – Joakim Hedström 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 
Joakim Hedström funktionschef från Vård och Omsorgsförvaltningen informerar om 
hemtagning från sjukhus, det ekonomiska läget inom vården och beläggningssituationen. 

Han tar upp följande om hemtagning från sjukhus: 

• Under ett år testade man att ha ett särskilt team som sluter upp när folk kommer hem 
från sjukhuset för att få ett grepp om personens behov. Detta var dock en kostsam 
affär och man avvecklade därför teamet innan sommaren. Nu gör man istället samma 
sak fast med hemtjänsten och inga problem har uppstått. 

• Det finns en rutin som biståndshandläggarna tittar angående hemtagningen. Man 
försöker alltid prioritera att personen ska hem istället för korttidsboende då det är 
brist på personal och tid. Trycket på korttidsplatserna är pressat. 

Han tar upp följande om det ekonomiska läget inom vården: 

• Att ha folk kvar på sjukhusen, trots att de är utskrivningsklara kostar 7 800 kr per 
dygn. Hittills har det vi betalat 1,3 miljoner kr till regionen i år. 

Han tar upp följande om beläggningssituationen: 

• 28 personer väntar på en plats, 15 av dem har inte blivit erbjudna en plats medan 13 
har tackat nej. Den största anledningen till att folk tackar nej är för att de vill bo på ett 
specifikt boende för att anhöriga vill vara nära. 

• När Tomasgården är färdig kommer den bli full direkt. Finns säkert utrymme för att 
bygga ett äldreboende till men pengafrågan finns alltid. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§18 

Information om arbetet med äldreomsorgsplanen – Joakim 
Hedström 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Joakim Hedström funktionschef från Vård och Omsorgsförvaltningen informerar om arbetet 
med äldreomsorgsplanen, han tar upp följande: 

• Han refererar till mötet med organisationerna och anhörigföreningen då det kom på 
tal att kommunen är dålig på att fråga efter ideell hjälp. Finns en stor grupp i närheten 
som kan hjälpa till – personalen måste vara med inbjudande. 

• Det är ett högt antal som har en känsla av ensamhet trots att Vetlanda kommun ligger 
högt upp när det kommer till aktivering. 

• Förslag för att ändra detta har kommit upp. T.ex. en ”språkvän” för äldre eller att 
städerskorna kan städa rummet när personen är kvar på rummet för sällskapets skull. 

• Aktiveringsledarna borde jobba 50% i huset och 50% ut i allmänheten för att nå mer 
människor. 

• Tidplanen för äldreomsorgsplanen är att den senast ska vara färdig i mars och utkastet 
görs i slutet av januari, synpunkter måste lämnas in senast i januari. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§19 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på aktiviteter till nästa år: 

- Folkhälsosamordnare 
- Polisen 
- Demenssjukvården 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§20 

Information om 100-års jubiléet och kommande kulturaktiviteter – 
Stewe Jonsson 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Information noteras till protokoll 

Ärendebeskrivning 
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef informerar om 100-årsjubiléet och kommande 
kulturaktiviteter, han tar upp följande: 

• Börjar jubileumsfirandet med att lämna ut ett magasin med bakgrund om Vetlanda på 
68 sidor till alla hushåll. 

• På nyårsafton kl. 11.00 öppnar en utställning på Vetlanda muséum om Vetlanda 100 
år, den kommer vara kvar hela året. 

• På nyårsafton kl. 23.30-00.15 blir det sång och musik på torget som kommer vara 
upplyst. På en stor ledskärm kommer ett smakprov av jubiléeumsfilmen med Lena 
Philipsson. Det kommer hållas tal och finnas korv och godis på plats. 

• 16/1 premiärvisning för första Lena-filmen som är 30-40 minuter. Den kommer att 
visas på Saga bion men finns även på Youtube. Det kommer bli 6-7 filmer som 
kommer ut på Youtube under våren. 

• 5/3, fössta tossdan i mass, 100 meter prinsesstårta i form av ett V i centrum. I 
samband med detta är det även ”Handla Hemma-kväll” och butikerna är öppna till 
21.00. 

• Fritt för föreningar att lägga in aktiviteter som kan ligga inom ramen för 100-
årsjubiléet. 

• 29/3 föreningsdag, speglar 100 års musik. 
• 30/5, Vetlandafesten. Lena Philipsson kommer uppträda i Vetlanda för första gången 

på 30 år. 
• På sommarhalvåret kommer ett program till, släpps om några veckor, inte offentligt 

än. 
• På hösten kommer det bl.a. vara en gammaldags marknad i apoteksparken som 

muséet anordnar. Därmed stadsvandring med 100-årsprägel. 
• Budgeten för 100-årsjubiléet är 500 000 kr vilket inte räcker men man har fått in 

sponsorstöd. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://23.30-00.15
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§21 

Mötestider 2020 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
2020 hålls sammanträden följande datum: 

• 2020 – 02 – 06 
Sammanträde: 14.00 – 16.00 
KS-salen 

• 2020 – 05 – 07 
Workshop: 09.00 – 12.00 
Sammanträde: 13.00 – 16.00 
Hörsalen 

• 2020 – 09 -17 
Sammanträde: 14.00 – 16.00 
KS-salen 

• 2020 – 11 – 19 
Workshop: 09.00 – 12.00 
Sammanträde: 13.00 – 16.00 
Hörsalen 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdestider för 2020 ska fastställas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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