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§ 66
Upprop och val av justerare

§ 67
Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning fastställs.
§ 68
Genomgång av aktualiteter
Andreas Sturesson informerar om aktuella frågor från Jönköpings kommun:
Budgetarbetet
Budgetarbetet tar alltmer av verksamhetsåret i anspråk, och har blivit mer komplext i
och med befolkningstillväxten. Befolkningsökningen är i sig positivt, men innebär
också behov av stora investeringar som innebär kostnadsökningar och behov av
personal i redan svårrekryterade yrkesgrupper (bland andra förskolelärare och
undersköterskor). En ny förskola behöver byggas varje kvartal kommande år för att
täcka det ökade behovet. Sådana satsningar sammanfaller med andra stora investeringar,
såsom ett nytt badhus.
Utvärdering av kommunala övertagandet av hemsjukvården
Länets kommuner har gemensamt tagit initiativ till en utvärdering av hur det
kommunala övertagandet av hemsjukvården fallit ut. Kommunaliseringen genomfördes
2013.
Nedläggning av Grännaskolan
Efter ett enhälligt politiskt beslut kommer Grännaskolan i nuvarande form läggas ner,
på grund av sviktande elevunderlag. Istället kommer lokalerna att användas av
högskolan i Jönköping, för studenter som ska läsa vid högskolan men som behöver
någon form av komplettering av kunskaper för att klara studierna.
Minskad markreserv
Kommunens markreserv har minskat, och man vill inte bebygga ytterligare
jordbruksmark. Det kan därför bli aktuellt att köpa upp mark för att möjliggöra
befolkningstillväxten.
Försäkringskassans bedömningar inom LSS
Endast en av sju som ansöker om insatser enligt LSS hos Försäkringskassan får sin
ansökan beviljad. Många av de som får avslag vänder sig istället till kommunen för
olika typer av stöd och insatser.
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Arenafrågan
Beslutet om att bygga arena på Jordbrovallen ska genomföras, men diskussionen gäller
just nu om det finns trovärdighet kring den finansiär som sagt sig vara beredd att bygga
arenan.

§ 69
Utblick – framtidens äldreomsorg 2030
Karin Pilkvist, enhetschef på enheten för analys & strategi på
socialförvaltningen, informerar om att socialförvaltningen tagit fram en
framåtblickande rapport för äldreomsorgen. Rapporten ska fundera som underlag
inför kommande strategiska beslut för att klara av kommande utmaningar, såsom
en åldrande befolkning.
Antalet invånare över 85 år kommer öka rejält under de närmaste 15 åren. År
2016 fanns det 7 200 kommuninvånare som var 80 år eller äldre. År 2030
beräknas antalet ha ökat till 11 042, det vill säga en ökning med 53 procent.
Eftersom det är i åldersgruppen över 80 år som behovet av äldreomsorg,
hemsjukvård och hemrehabilitering är som störst, innebär det här utmaningar för
socialförvaltningen. Utmaningarna består framförallt av ökade kostnader för
äldreomsorg och svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal.
Flera nya, stora äldreboenden kommer behöva byggas med bara några års
intervall. Samtidigt finns det flera faktorer som påverkar hur behoven kommer
se ut. De äldre får allt bättre hälsa, boendestandarden ökar och olika typer av
boendeformer ökar och blir mer varierade.

§ 70
Undernäring bland äldre
Ida Wissling arbetar med frågor som rör kost inom äldreomsorgen, och har
bjudits in för att redovisa statistik kring andel undernärda inom äldreomsorgen i
Jönköpings kommun. Orsaker till varför undernäring är vanligt bland äldre kan
vara sjukdom, svårigheter att tugga, förändrat smak- och luktsinne samt minskad
aptit.
Jönköpings kommun arbetar för att förebygga undernäring genom ett system
som kallas Senior Alert. Alla som flyttar in på särskilt boende erbjuds en
riskbedömning för undernäring inom 1 vecka efter inflyttande, samt i samband
med inskrivning i hemsjukvården. Därefter sker en ny riskbedömning vartannat
år. Om riskbedömningen uppvisar risk för undernäring, upprättas en åtgärdsplan
i ett tvärprofessionellt team och i samråd med den enskilde. Uppföljning av
åtgärdsplanen görs inom 5 månader.
Av den mätning som genomfördes i Jönköpings kommun 2016, framkom att
58 % av de äldre uppvisar risk för undernäring. Dock var endast 6 %
undernärda.
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Ledamöter i KPR påpekar vikten av måltidsmiljön på särskilt boende. Ida
Wissling informerar att äldreomsorgen har riktlinjer för kost och goda matvanor,
som enhetschefen ansvarar för att implementera.

§ 71
Aktuellt från äldrenämnden
Äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall (KD) redogör för att
nämnden bevakar den kommande utvecklingen inom äldreomsorgen, där ett
växande antal äldre kommer innebära stora utmaningar för äldreomsorgen.
Genom att vara förberedd på utvecklingen, ökar förutsättningarna att kunna
hantera förändringarna på ett bra sätt.
Vid nämndens junisammanträde kommer äldrenämnden hantera Verksamhetsoch investeringsplan (VIP) för kommande år. Nämnden lämnar dock endast ett
förslag, som sedan kommer behandlas i budgetberedningar under hösten.
Kommunfullmäktige antar det slutliga förslaget på VIP i november.
Det pågår ett projekt i förvaltningen kring att förebygga ensamhet bland äldre,
där en projektplan är antagen och inom kort ska behandlas av
kommunfullmäktige.
Presidierna för äldrenämnden och regionen träffas regelbundet, för att förbättra
de processer där båda huvudmän är inblandade. Detta gäller bland annat
utskrivningsklara patienter.
Rekrytering inför semesterperioden är fortfarande igång, och det kvarstår
fortfarande några enheter som inte är klara. Inom äldreomsorgen ser det relativt
bra ut.
Det pågår ett utvecklingsarbete kring delade turer och att minska dessa, och man
tar samtidigt ett helhetsgrepp på schemaläggningen och hur denna kan
optimeras.
Att utbilda personal i frågor som rör demens är viktigt, och ett pågående
utvecklingsarbete.
§ 72
Övriga frågor
Den 30 maj anordnades en träff mellan politiker från samtliga partier och
representanter i pensionärsföreningarna, där pensionärsföreningarnas
representanter fick chans att lyfta frågor som ses som viktiga inför den
kommande valrörelsen. De frågor som framkom som prioriterade var
bostadsförsörjning, tillgång till platser på särskilt boende, hemsjukvård, avgifter,
personalsituationen och representation av pensionärer på hög politisk nivå.
Marie–Louise Stålbark frågar hur Jönköpings kommun ställer sig till Susanne
Rolfner Suvantos föreslagna nationella kvalitetsplan för äldreomsorgen.
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Äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall redogör för att nämnden inte
fått möjlighet att yttra sig över utredningen, men att innehållet kommer bevakas.
Marie Louise-Stålbark lyfter frågan om att handläggning av föreningsbidrag
flyttas från socialförvaltingen till kultur- och fritid, och betonar vikten av dessa
föreningsbidrag för pensionärsföreningarnas verksamheter. Sekreteraren ska
inom kort träffa representanter för kultur och fritid för att diskutera övergången.

§ 73
Nästa möte
Nästa möte med Kommunala Pensionärsrådet blir den 4 oktober kl. 13.15 i
Tveta Vista, Rådhuset. Mötet därefter blir den 24 november kl. 14.00.
Beredningsgruppen träffas den 6 september kl. 09.00 i sammanträdesrum Tripp,
kv. Hoven, Juneporten.
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