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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00-16.15 

Beslutande Nils-Erik Olofsson (S) ordf., Ejlon Johansson (L) §22-24 

SPF: Birgitta Sigfridsson, Staffan Magnusson, Marie-Louise Andersson 
PRO: Rolf Forsén, Catarina Rönnung §22-25, Gunnel Bjäde 
RPG: Anna-Lena Ziegler, Bengt Westerlund 
SKPF: Arne Ahlgren §25-26 

Övriga deltagare SPF: Lennart Carlsson, Karin B Johansson, Monica Jungenfelt 
PRO: Jenny Johansson, Thorsten Kjell 
Jennie Svensson, funktionschef hälso- och sjukvård och myndighetskontor 
§23 
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef §24 
Maria Gromer, utvecklingsstrateg §25 
Jessica Aronsson, sekreterare 

Utses att justera Birgitta Sigfridsson ,SPF 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 22-26 
Jessica Aronsson 

Ordförande 
Nils-Erik Olofsson 

Justerare 
Birgitta Sigfridsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 22 

Tillbakablick på 2019 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 
Man gjorde en tillbakablick på 2019. 

Under 2019 hade rådet en hel del besök som innefattade mycket information. 

- Yttrande över Måltidsservice 
- Val av vice ordförande 
- Yttrande över förslag till naturvårdsplanen 
- Vetlanda-festen och ”Var den du är veckan” 
- Äldreomsorgsplanen 
- Biblioteket 
- Vetlanda Muséum 
- Hemtagning från sjukhus, ekonomiska läget inom vården och beläggningssituationen 
- 100-års jubiléet och kommande kulturaktiviteter 
- Digitaliseringen 
- Kontaktcenter 
- Framtidsfrågor 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§23 

Information om hemtagning, ekonomi och beläggning – Jennie 
Svensson 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 
Jennie Svensson funktionschef hälso- och sjukvård och myndighetskontor informerar om 
hemtagning, ekonomi och beläggning, hon tar upp följande: 

1 januari 2018 kom en ny lag där syftet var att få en trygg och säker vård och omsorg bland de 
som skrivs ut. 

På grund av den lagen gjorde man en överenskommelse mellan kommunen och regionen 
vilket betydde att kommunen numera har 24 timmar, istället för 5 dagar som det var innan, på 
sig att ta hem patienter när de är utskrivningsklara. Konsekvenserna av detta är att det oftast 
är full beläggning på korttidsplatser och särskilda boende. Det har även kostat kommunen en 
hel del pengar då kommunen blir skyldiga regionen 7800:- varje dygn en patient inte åker hem 
trots utskrivningsklar. Det har hittills kostat kommunen sammanlagt 1,5 miljoner till regionen. 

Under 2019 har man haft svårt att verkställa beslut på boende. Man hoppas att 2019 varit en 
puckel då man redan ser förbättring på senaste månaden. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§24 

Information från Överförmyndarverksamheten 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef informerar om 
Överförmyndarmyndighetens verksamhet, hon tar upp följande: 

Organisationen startade 1 januari 2019 och de finns i lokaler på Storgatan 7A. Vill man 
kontakta dem har de telefontider mellan kl. 9-12 måndag-torsdag. 

Överförmyndarens uppgifter: 

- Ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. 
- Granska årliga redovisningar från förvaltare och gode män. 
- Har ansvar att hitta gode män och förvaltare och erbjuda dem utbildning. 

Gode mäns uppgifter: 

- Förvalta egendom. 
- Sörja för person, bevakar rätten till att det är rätt sörjt för en person. 
- Bevakar rätt, bevakar rättigheter mot samhället, myndigheter eller mot andra 

enskilda. 

Skillnaden på en god man och en förvaltare är att man har en god man frivilligt, förvaltare kan 
vara en tvångsåtgärd om man t.ex. har en allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk. Har 
man god man har man samma rättigheter som alla andra, man får t.ex. köpa vad man vill om 
man förstår vad saken gäller. Har man förvaltare för ekonomin bestämmer inte den enskilde 
över pengarna. 

Det finns ingen lagstiftning om hur många man får vara god man för men det finns troligtvis 
överförmyndare som sätter ett tak då det många gånger kan vara ett krävande uppdrag. 

Överförmyndarna är ingen uppsökande verksamhet, de får kännedom genom att någon 
ansöker om god man. Man kan ansöka själv men även närmast anhöriga, socialförvaltningar 
och sjukvården kan ansöka om de anser det som nödvändigt. 

Idag finns det ungefär 550 gode män på Höglandet och man är alltid i behov av fler men det 
fungerar hittills. Man har ingen statistik på vilka målgrupper som har god man. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§25 

Resultatet av medborgarundersökningen 2019 – Maria Gromer 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Information noteras till protokoll 

Ärendebeskrivning 
Maria Gromer, utvecklingsstrateg informerar om resultatet av medborgarundersökningen 
2019, hon tar upp följande: 

Allmän information om undersökningen: 

- 135 kommuner deltog totalt – 4 i Jönköpings län, Vetlanda, Värnamo, Gislaved och 
Jönköping. 

- Gjordes mellan 23 augusti – 4 november 2019. 
- Slumpmässigt urval – 1 200 personer i åldern 18-84 år. 
- 41 procent svarade – 492 personer. 
- Fanns på flera olika språk – svenska, engelska, finska, spanska och arabiska. 
- Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex. Betygsindex under 40 klassas 

som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd”. 

Synen på kommunen som plats: 

Där har Vetlanda kommun samma genomsnittliga betygsindex som samtliga kommuner, 59. 
Det som höjer genomsnittet är arbetsmöjligheterna och det kommersiella utbudet. Det som 
sänker det är kommunikationerna och utbildningsmöjligheterna. Kommunikationerna beror 
på bristen på kollektivtrafik och de dåliga utbildningsmöjligheterna beror på tillgången till 
universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd. 

Synen på kommunens verksamheter: 

Där ligger Vetlanda kommun över det genomsnittliga betygsindexet. Det som höjer 
genomsnittet är vatten och avlopp, räddningstjänsten och renhållning och sophämtning. Det 
som sänker det är kulturen vilket huvudsakligen beror på bristen på teaterföreställningar och 
konserter. 

Synen på sitt inflytande i kommunen: 

Där ligger Vetlanda kommun inte långt över 40 i betygsindex men det är högre än det 
genomsnittliga betygsindexet på samtliga punkter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§26 

Övriga frågor 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Informationen noteras i protokollet 

Ärendebeskrivning 
Går igenom tankar angående motionen om att inrätta fixartjänst i Vetlanda Kommun. 

De olika pensionärsorganisationerna ska diskutera i sina organisationer och återkommer med 
yttrande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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