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§ 34
Upprop och val av justerare

§ 35
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg av följande övriga frågor:
• Fråga om personalsituationen under semesterperioden från Solveig
Löfdahl, PRO
• Fråga om expediering av protokoll från Anette Rydell, SPF

§ 36
Förfrågningsunderlag Fritt val hemtjänst
Maria Lillieström, samordnare för fritt val inom hemtjänst på
socialförvaltningen, redogör för förslag på nytt förfrågningsunderlag. Maria
Lillieström börjar med att informera om att det är 16 företag som förutom
kommunen erbjuder hemtjänstinsatser. De privata utförarna står för en tredjedel
av alla hemtjänsttimmar, och arbetar gentemot en fjärdedel av alla kunder. I
Jönköpings kommun visar enkätundersökningar att de flesta är nöjda med sin
hemtjänst, och detta gäller såväl kommunala som privata utförare.
Socialförvaltningen har gjort en översyn av systemet med valfrihet inom
hemtjänsten, för att se vilka delar som behöver utvecklas. Vägledande för detta
arbete har ord som kvalitet och konkurrensneutralitet varit.
Några av förslagen i det nya förfrågningsunderlaget innebär följande:
• Företag kan inte ingå i valfrihetssystemet om de endast erbjuder
serviceinsatser: även omsorgsinsatser måste erbjudas.
• Företag måste ha en viss storlek, och måste erbjuda minst 1 800
hemtjänsttimmar/år
• Företaget behöver inte vara aktiebolag
• Kraven på registrering av utförd tid skärps; från och med nu ska 80 % av
besöken vara registrerade på plats.
• Krav på att verksamhetsledaren har minst högskolekompetens.
• Kommunen ska inte vara ickevalsalternativ, utan detta ska bestämmas
utifrån en roterande lista. Idag är det i genomsnitt 1-2 personer per månad
som inte gör ett aktivt val kring hemtjänstutförare
Förslaget på nya förfrågningskriterier ska behandlas av kommunfullmäktige den
22 juni, och förändringarna träder i kraft 1 september.
Maria Lillieströms presentation bifogas, bilaga 1.
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§ 37
Upphandling av äldreboenden
Karin Pilkvist, enhetschef på enheten för analys och strategi på
socialförvaltningen, informerar om att socialförvaltningen ser över
samverkansformer med ett antal äldreboenden, eftersom avtalen går ut under
innevarande mandatperiod.
De flesta äldreboendena i Jönköping drivs på traditionellt sett av kommunen.
Några få avviker dock från detta, och dessa är följande:
• Kavlagården har upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU), där upphandlingen förra gången vanns av Humana.
• Lindgården drivs av en stiftelse
• Tornet bedrivs som kommunal intraprenad efter att kommunen vunnit
upphandling.
• Bruksgatan bedrivs som kommunal intraprenad efter att kommunen vunnit
upphandling.
Vad gäller Lindgårdens verksamhet, har kritik riktats från
upphandlingsavdelningen, kommunrevisionen och kommunfullmäktige om att
äldrenämnden har bristande trohet i förhållande till upphandlingslagstiftningen.
Äldrenämnden har därför beslutat att ett äldreboende inklusive lokaler ska
upphandlas.
Vad gäller övriga tre äldreboenden; Kavlagården, Bruksgatan och Tornet,
kommer förvaltningen till äldrenämndens junisammanträde att föreslå följande
driftssätt:
• Kavlagården upphandlas (socialförvaltningen lämnar inte anbud)
• Tornet återgår till att bedrivas i vanlig kommunal drift
• Bruksgatan återgår till att bedrivas i vanlig kommunal drift.
Viktigt att poängtera är att det är nämnden som fattar slutgiltigt beslut kring hur
den fortsatta samverkan kring ovanstående boenden ska se ut.
Karin Pilkvist avslutar med att tipsa pensionärsföreningarnas representanter om
att bevaka de service- och värdighetsgarantier som finns, eftersom de som
lämnar anbud om att starta äldreboenden måste följa dessa. Service- och
värdighetsgarantier bifogas protokollet, Bilaga 2.
Karin Pilkvists presentation bifogas, Bilaga 3.

§ 38
Personalsituationen under sommaren på socialförvaltningen
Karin Pilkvist svarar på fråga från Solveig Löfdahl, PRO, om hur
personalsituationen ser ut inför sommaren. Det är ett svårt läge inför sommaren i
år vad gäller rekrytering, vilket beror på flera faktorer. Bland annat har
ungdomskullarna minskat, och socialförvaltningen har utökat sina verksamheter
i och med ökningen av ensamkommande barn. Än så länge pågår flera aktiviteter
för att locka fler att sommarjobba inom förvaltningens olika verksamheter.
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Socialförvaltningens personalchef Lena Pettersson föreslås bjudas in till
nästkommande sammanträde för att berätta mer om rekryteringsfrågor.

§ 39
Trygghetsboenden
Mia Chaib, enhetschef på enheten för bostads- och lokalförsörjning på
socialförvaltningen, berättar om trygghetsboenden. Trygghetsboenden är vanliga
lägenheter, som inte kräver någon biståndsbedömd insats för att få bo i. Det som
särskiljer trygghetsboenden från andra boenden, är att där finns
gemensamhetsutrymmen och en trygghetsvärd.
Kommunen har begränsad möjlighet att påverka hur många trygghetsboenden
som skapas, eftersom kommunen inte driver sådana boenden i egen regi.
Däremot vill man från kommunens sida uppmuntra tillskapandet av fler
trygghetsboenden, och detta gör man genom att erbjuda finansiering av en 75 %tjänst som trygghetsvärd. Äldrenämnden har tagit fram ett antal kriterier som
behöver vara uppfyllda för att trygghetsvärden ska finansieras.
Efterfrågan på trygghetsboenden är hög, vilket också gör att intresset för att
skapa trygghetsboenden är stort. Det finns ingen kommunal kö eller liknande till
trygghetsboenden, utan kontakt tas med respektive fastighetsvärd.
Förutom privata initiativ finns även planer på att omvandla ett befintligt
äldreboende till trygghetsboende, om det är möjligt att hitta en fastighetsvärd
som vill ansvara för driften. Cecilia Hjorth Attefall (KD) poängterar att det i
övrigt inte finns några planer på att minska antalet platser i äldreboenden, utan
en enig äldrenämnd har beslutat att ha kvar en hög ambitionsnivå i jämförelse
med många andra kommuner. Skrivelse om detta, som beslutats av
äldrenämnden vid sammanträde den 18 maj, biläggs protokollet. Bilaga 4
§ 40
Välfärdsteknik
Projektledare Tommy Stillvall berättar om välfärdsteknik, som är ett begrepp
som innefattar både hjälpmedel och e-hälsa. Tekniken ska vara en möjliggörare
och stödja den enskildes självständighet. Socialförvaltningen bedriver ett projekt
för att införa välfärdsteknik på bredare front, och nedan listas aktiviteter som är
under genomförande eller som är på gång på förvaltningen framöver:
•
•
•

•

Justerandes sign

Övergång från analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm
Nyckelfri vård och omsorg: Installation av låsenhet på lägenhetsdörren, som
sedan låses upp med mobiltelefon. Syfte är att slippa ha många nycklar i
omlopp.
Trygghetskamera: Nattillsyn sker genom kamera istället för ett personligt
besök. Används endast i de fall där man endast behöver se om personen
ligger i sin säng och sover. Ett begränsat test med trygghetskamera ska
genomföras hos 5 personer i början av hösten 2016.
Visningslägenhet: Tillsammans med Jönköpings energi och Vätterhem
planerar socialförvaltningen att inreda en visningslägenhet i Kv Fabriken för
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att visa upp modern, digital teknik.Förhoppningen är att lägenheten ska vara
klar under sena hösten 2016.
Mobila trygghetslarm via GPS, som går att bära på handleden. När man
trycker på larmknappen så skickas ett larm till antingen personal eller
larmmottagning och med hjälp av GPS-teknik ska det vara möjligt att se var
personen befinner sig.
jDome: Teknik där personer kopplas upp mot olika gatubilder via Google
street view, och virtuellt kan vandra på dessa gator. Detta brukar hjälpa
personer med demens och kognitiva problem. jDome kommer finnas
tillgänglig på Ekåsen i Bankeryd i några veckor, och sedan flytta vidare till
andra äldreboenden i kommunen.

Det finns ytterligare tekniker man kommer titta på framöver, men som endast är
på förstadiet just nu. Tommy Stillvalls presentation bifogas, bilaga 5.

§ 41
Genomgång av aktualiteter
Budgetprocessen
Cecilia Hjorth Attefall (KD) redogör för hur budgetprocessen i Jönköpings
kommun ser ut, där nämnden initialt får en ram att förhålla sig till från
kommunfullmäktige. Detta år har man från kommunledningen begärt två
konsekvensbeskrivningar från alla nämnder: dels vad som händer om utgifterna
minskas med 2,5 % och dels vad som händer om de minskas med 1 %. Nämnden
tar ställning till dessa vid sitt junisammanträde, och därefter tar en
budgetberedande grupp på stadskontoret över arbetet. Det är först i november
som kommunfullmäktige faststlår exakt hur kommande års budget ska se ut.
Ny äldreomsorgschef
Camilla Johansson, som idag arbetar som områdeschef inom äldreomsorgen i
Jönköpings kommun, har anställts som ny äldreomsorgschef i Jönköpings
kommun. Ingeborg Esping, som innehar tjänsten just nu, går i pension till
sommaren. Kommunala pensionärsrådet vill skicka ett tack till Ingeborg Esping
för sina insatser för äldreomsorgen i Jönköpings kommun.
Rapport från besök av äldreminister Åsa Regnér
Flera ledamöter har träffat äldreminister Åsa Regnér vid hennes besök i
Jönköpings kommun. Vid besöket fick ledamöterna möjlighet att ställa frågor
och lämna synpunkter. Följande ämnen berördes:
• fråga om Kommunala Pensionärsråd, KPR, och om det inte bör lagstiftas att
sådana råd ska finnas i alla kommuner. Åsa Regnér svarade att detta inte var
aktuellt just nu.
• fråga om äldreboendegaranti, och att man borde få välja själv om man vill
bo på äldreboende från 85 år utan utredning. Åsa Regnér har svarat att
denna möjlighet redan finns genom Lagen om vissa kommunala
befogenheter.
• etiska dilemma som skapas när enskilda inte vill ta emot hjälp, trots en
utsatt situation.
Justerandes sign
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Fråga om välfärdsteknik, där representant från KPR betonat att det ska vara
frivilligt om man vill nyttja dessa tjänster.

§ 42
Expediering av protokoll
Anette Rydell, med instämmande från övriga, vill till protokollet anteckna att
protokoll från KPR bör expedieras till ledamöter och ersättare inom tre veckor
efter att mötet genomförts.

§ 43
Nästa möte
Nästa möte med Kommunala Pensionärsrådet blir den 9 september kl. 10.00 –
12.30 i Seniorernas Hus.
Beredningsgruppen träffas den 16 augusti kl. 8.30 i sammanträdesrum Freja,
vån. 6, Hoven, Juneporten.
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