
Protokoll från Kommunala 
Pensionärsrådet 2022-06-02  

Tillgänglighetsanpassat dokument  
Detta dokument är tillgänglighetsanpassat i enlighet med lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Kontakta rådets 
sekreterare om du önskar originalhandlingen, se hemsidan för 
kontaktuppgifter.  

Datum och tid  
Rådsalen, Jönköpings kommun, 2022-06-02, kl. 13:00 – 16:10  

Närvaro 
• Andreas Persson (S), ordförande  
• Karin Widerberg (S)  
• Doris Johansson, PRO  
• Greger Johansson, PRO  
• Johan Eldin, SPF  
• Eva Sundell, SPF  
• Yvonne Stillman, SKPF  
• Olof Ejdeblad, SPF  
• Lisen Prinzencreutz, sekreterare 

Justering  
Greger Johansson 

 

 

 

 



§ 11 Val av justerare  
Greger Johansson (PRO) utses att justera protokollet.  

§ 12 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs. 

§ 13 Information – översiktlig genomgång av äldrenämndens 
förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2023-
2025   
Ekonomichef Greger Kjellman informerar. 

Äldrenämnden har sammantaget en ekonomi i balans. Prognosen för året 
visar ett visst överskott för nämnden i sin helhet. Det skiljer sig dock åt 
mellan nämndens två verksamhetsområden. Inom äldreomsorgen 
beräknas ett överskott för året. Hälso- och sjukvården beräknar ett 
underskott, delvis beroende på inköpt bemanningspersonal, 
huvudsakligen sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdens verksamhet har 
varit hårt ansträngd under pandemin vilket skapat behov av förstärkning 
från bemanningsföretag. Bemanning under sommarperioden är därtill en 
återkommande utmaning för nämndens verksamhetsområden, vilket i 
vissa verksamheter under sommaren 2022 delvis kan behöva lösas genom 
inhyrd personal.  

Omvärldsbevakning visar att kommunens fördelade kostnader beräknad 
på medborgare över 80 år ligger på en nivå som motsvarar genomsnittet 
för riket i övrigt. Utslaget över samtliga invånare i kommunen ligger 
kostnadsläget något högre jämfört med genomsnittet för riket.  

I Jönköpings kommun tillämpas den så kallade Jönköpingsmodellen, som 
innebär att budgettilldelningen hörsammar den demografiska 
utvecklingen i kommunen. Ökad andel äldre innebär högre vårdtyngd, 
ökade bemanningskrav för demensboende med mera. Inom 
äldrenämndens verksamhetsområden tillförs 105 miljoner kronor under 
perioden 2023-2025 till följd av demografisk utveckling.  

Nämnden beräknar omfattande investeringar under perioden 2023-2027 i 
form av bland annat nya äldreboenden och fortsatt utveckling av 
trygghetsskapande teknik. Den tekniska utvecklingen omfattar bland 



 

 

annat utbyggnad av wifi, digitala hotellås (för demensboenden), 
trygghetskameror och säkra medicinskåp. 

Socialförvaltningen beräknar att de största utmaningarna inom 
äldrenämndens an-svarsområden är relaterade till den demografiska 
utvecklingen med stor ökning av andelen äldre över 80 fram till 2031, 
samt kompetensförsörjning. Statliga medel har satsats nationellt för 
utbildning och kompetensutveckling genom statsbidrag från 2020 och 
framåt. Statsbidragen som riktats för äldreomsorgslyft ger nämnden 
möjlighet att fortsätta med kompetenshöjande åtgärder för befintlig 
personal. Introduktion av ny personal är resurskrävande. Inom nämndens 
ansvarsområde introduceras cirka 1 000 vikarier varje år. Tendensen över 
tid är att dessa kräver mer omfattande introduktion än tidigare, beroende 
på graden av tidigare erfarenhet.  

Heltidsarbete för medarbetare samt chefers förutsättningar bedömer 
nämnden är ytterligare viktiga område för långsiktig 
kompetensförsörjning. Chefsutveckling och ökad chefstäthet beräknas 
öka kvaliteten i verksamheten och motverka bland annat sjukfrånvaro 
bland medarbetare. Nämndens målsättning är max 25 medar-betare per 
chef. Även lönenivåer har betydelse för kompetensförsörjningen, vilket är 
särskilt tydligt bland vissa yrkesgrupper såsom sjuksköterskor.  

Äldrenämnden kommer att behandla verksamhets- och investeringsplanen 
(VIP) för 2023-2025 vid sammanträde den 15 juni 2022. 
Budgetberedningen kommer därefter behandla nämndens förslag. Slutligt 
beslut avseende nämndens verksam-hets- och investeringsplan fattas av 
kommunfullmäktige. 

§ 14 Genomgång av föregående protokoll  
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

§ 15 Övrigt  
Nästa sammanträde för KPR är den 27 september 2022 i rådhuset. Lokal 
för för-möte i rådhuset kommer att bokas. Mer information kommer att 
framgå av kallelsen. 
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