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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Plats och tid

Allrummet, Seniorernas Hus, Torpa, kl. 10.00 – 13.00

Ordinarie

Andreas Sturesson (KD), ordförande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), äldrenämnden
Lynn Carlsson (S), äldrenämnden
Marianne Alexandersson, PRO
Solveig Löfdahl, PRO
Gunilla Björkman, SPF
Eivor Skarp, SKPF
Marie-Louise Stålbark, RPG

Ersättare

Ann-Marie Jörnborn, PRO
Kenneth Falk, PRO
Anette Rydell, SPF
Carl-Sören Nilsson, RPG
Helena Härshammar, sekreterare
Ruth Andersson, marknadskommunikatör JLT, § 47
Stefan Österström, bitr. socialdirektör, § 48
Camilla Johansson, äldreomsorgschef, § 49

Underskrifter

Paragrafer 44 - 52

Carl-Sören Nilsson

Utses att justera
Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande
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Justerande
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§ 44
Upprop och val av justerare

§ 45
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg av följande övriga frågor:
• Fråga från Solveig Löfdahl, PRO, om manifestationen i Rådhusparken
föregående helg angående arbetsvillkoren för vård- och
omsorgspersonal.
• Uppmaning från styrelsen i Seniorernas Hus att inkomma med förslag
på teman till informationsträffar för allmänheten, genom Andreas
Sturesson.

§ 46
Genomgång av aktualiteter
Andreas Sturesson informerar om det budgetarbete som pågår under hösten,
inför kommunfullmäktiges behandling av kommunens VIP (verksamhets- och
investeringsplan) 2017 – 2019 i november.
Samtliga nämnder har under våren 2016 tilldelats en ekonomisk ram, utifrån
vilken de fått ge förslag på satsningar och effektiviseringar för kommande år.
Förslagen har behandlats vid nämndernas junisammanträden, och därefter
skickats vidare till Rådhuset för hantering i partigruppernas budgetberedningar.
Prioriteringar mellan förslagen görs, och en preliminär tidsplan för
genomförande tas fram.
Många större investeringar för den närmaste framtiden diskuteras, bland annat
renovering av Rosenlundsbadet, nybyggnation av Västerhäll, utökning av antalet
förskolor, nybyggnation/utökning av gymnasieskola och eventuellt ny
tågstation. För att underlätta finansiering av sådana investeringar bör varje
konjunkturcykel ha ett överskott på ca 1,5 %.

§ 47
Borttagande av busstidtabeller i pappersformat
Ruth Andersson, marknadskommunikatör vid JLT, har blivit inbjuden till KPR
för att berätta om bakgrunden till beslutet att inte trycka några busstidtabeller i
pappersform framöver.
En ständigt minskad efterfrågan på de upptryckta busstidtabellerna har, enligt
Ruth Andersson, föranlett en långvarig diskussion kring hur man ska hantera
dem i framtiden. Många exemplar av de upptryckta busstidtabellerna får slängas,
vilket anses problematiskt ur såväl miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Det
kostar ca 1 miljon kronor att producera pappersversionen av busstidtabellen.
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Framförallt handlar dock beslutet om att tidtabellerna behöver kunna uppdateras
kontinuerligt, vilket inte är möjligt med de upptryckta exemplaren. Det finns
därmed en risk att resenärer, som tar del av tider i pappersform, får felaktig
information.
Framöver kommer alla kunna få information om aktuella busstider genom att
ringa eller besöka resebutiken, och man kommer även kunna få de busslinjer
man önskar i pappersform hemskickade. De mest populära busslinjernas tider
kommer även tryckas upp och finnas tillgängliga i resebutiken.
§ 48
Äldrenämndens förslag på Verksamhets- och investeringsplan 2017-2019
Stefan Österström, biträdande socialdirektör, har bjudits in till KPR för att
berätta om äldrenämndens förslag på Verksamhets- och investeringsplan (VIP)
2017-2019.
Nämnden har vid junisammanträdet ställt sig bakom ett antal förslag, som nu
skickats vidare till stadskontoret för vidare beredning. Det är viktigt att betona
att det i nuläget endast handlar om förslag, som inte är fastställda utan som kan
förändras i den slutgiltiga och kommungemensamma VIP:en.
Bland förslagen återfinns följande:
• Utökning av hemteam till hela kommunen
• Utökning av hemrehab till 1/3 av kommunen
• Minskning med en rehabenhet
• Nedläggning av dagverksamhet
• Generell besparing på äldreboenden, kök m.m.
• Delade turer, halverad utvecklingstakt
• Minskad ersättning per ÄLH-timme
• Minskat antal timmar och översyn av utformning av serviceinsatser, t ex
städning, etc
Ytterligare ett förslag handlar om att öka nämndens intäkter genom förändring
av avgifter. Jönköpings kommun har bland annat jämförelsevis väldigt låga
kostnader för maten i helinackordering på särskilt boende, och detta är därför en
avgift som kan komma att höjas om det blir aktuellt. Förslaget har dock en tydlig
fördelningspolitisk profil, eftersom pensionärerna med det minsta ekonomiska
utrymmet inte behöver drabbas alls eftersom de redan betalar så mycket de kan
utifrån principen om förbehållsbelopp.
§ 49
Äldreomsorgen, kompetensförsörjning och sommarsituationen
Camilla Johansson, ny äldreomsorgschef, har blivit inbjuden för att berätta om
hur semestersituationen inom äldreomsorgen förflutit och hur rekryteringsläget
generellt ser ut inom äldreomsorgen.
Camilla Johansson inleder med att redogöra för fakta om äldreomsorgen i
Jönköpings kommun. 4 500 personer får någon form av biståndsbedömd hjälp av
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äldreomsorgen i Jönköpings kommun. Det finns 1 646 lägenheter på särskilt
boende, och ca 2000 personer får hjälp av hemtjänsten. Äldreomsorgen rymmer
ett stort antal verksamheter, bl.a. särskilda boenden, hemtjänst, kök och
restauranger, dagverksamheter, korttidsverksamheter och anhörigstöd. Ca 2 500
personer arbetar inom äldreomsorgen, inom ett stort antal olika yrken.
Undersökningar från Socialstyrelsen visar att äldre i Jönköpings kommun
uppvisar en hög nöjdhet med hemtjänsten och äldreomsorgen. 95 % uppger att
de är mycket/ganska nöjda med hemtjänsten (nationellt snitt 88 %). Motsvarande
siffra för särskilt boende är att 86 % är mycket/ganska nöjda med äldreboendet
(nationellt snitt 82 %).
Rekryteringsfrågan är ständigt aktuell, och en utmaning i hela landet. Särskilt
påtagligt blir detta inför semesterperioderna, när ett stort antal vikarier ska
rekryteras. Bemanningen under semesterperioden 2016 har kunnat upprätthållas,
bland annat tack vare förvaltningens arbete med samordnad rekrytering. Både
ordinarie personal och vikarier har bidragit till att bemanningen har fungerat.
Redan nu påbörjas ett arbete inför nästa års semesterperiod. Satsningar görs
bland annat på tidig rekrytering, fortsatt utveckling av rekryteringsenheten, ökad
synlighet i samhället och att sprida goda exempel.
§ 50
Rapport från äldrenämnden
Äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall (KD) informerar om att
äldrenämndens arbete just nu till stor del handlar om budgetdiskussioner, samt
frågor som rör samverkan och ansvarsfördelning med regionen.
§ 51
Övriga frågor
Fråga om manifestation för vård- och omsorgspersonals arbetsvillkor
Solveig Lindahl, PRO, frågar om hur ansvariga ställer sig till den manifestation
som anordnades föregående helg om att lyfta frågan som rör vård- och
omsorgspersonals arbetsvillkor. Äldrenämndens representanter, Cecilia Hjorth
Attefall (KD) och Lynn Carlsson (S), säger att man för kontinuerliga
diskussioner med bl.a. Kommunal kring dessa frågor, och att man upplever att
dessa diskussioner brukar vara konstruktiva och att samverkan fungerar väl.
Uppmaning från styrelsen i Seniorernas Hus
Andreas Sturesson informerar om att styrelsen för Seniorernas Hus har beslutat
att anordna återkommande informationsträffar för allmänheten vid Seniorernas
Hus. Träffarna ska handla om frågor som rör äldre och offentlig verksamhet.
Ledamöter och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet kan vända sig till rådets
sekreterare för att lämna förslag på lämpliga teman, senast sista september.
Förslagen vidarebefordras till samordnaren för Seniorernas Hus.
Under mötet lämnas följande förslag på ämnen:
• Välfärdsteknik
• Budgetinformation, hur ser den kommunala budgetprocessen ut?
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Räddningstjänsten om säkerhetsfrågor och våld mot äldre

§ 52
Nästa möte
Nästa möte med Kommunala Pensionärsrådet blir den 18 november kl. 08.30 –
11.00 i Seniorernas Hus.
Beredningsgruppen träffas den 25 oktober kl. 8.30 – (ca) 10.00 i sammanträdesrum Ester, vån. 6, Hoven, Juneporten.
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