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§ 74
Upprop och val av justerare
§ 75
Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning fastställs.
§ 76
Äldrenämndens förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) samt
kommunens budgetprocess
Annika Edlund, ekonom på socialförvaltningen, redovisar äldrenämndens
förslag till VIP 2018-2020. Hon beskriver även hur nämndens budgetprocess går
till - från verksamhetsberättelse, investeringar och anvisningar till beredning och
beslut i nämnden följt av verksamhetsplan. Annika redovisar också nämndens
förslag till större investeringar.
Förutsättningar i nämndens budgetarbete var att ge förslag på möjliga
besparingar på 2 procent alternativt 1 procent. Sedan bearbetas förslagen och de
olika politiska grupperingarna lämnar förslag på budget för hela kommunen.
Beslut fattas sedan av kommunfullmäktige i november.
En viktig utmaning för framtiden är rekrytering och kompetensförsörjning i
förvaltningens verksamheter. Man står också inför en ny lagstiftning om
samarbete mellan kommunen och regionen som kommer kräva ökad beredskap
och ökade kostnader.
Därefter redovisas Alliansens förslag till VIP av ordföranden Andreas Sturesson.
Alliansen lägger bland annat förslag att utreda möjligheten att erbjuda kall mat
för hemkörning, som komplement till den varma mat som erbjuds idag.
Trygghetsboenden föreslås öka samt en ny form av boende som
”mellanboendeform” som kan beskrivas som ett särskilt boende utan
nattpersonal.
Ledamot frågar om ensamhetspengen fortsätter. Ordföranden svarar att den gör
det.
Oppositionen kommer att lämna sitt VIP-förslag vecka 41. Sverigedemokraterna
kommer sannolikt att lämna ett eget förslag, vilket även fullmäktiges ledamöter
har möjlighet att göra.
§ 77
Ny lagstiftning - Samverkan kring utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Johanna Lindqvist och Emma Carlsson från socialförvaltningen redogör för den
nya lag som träder i kraft 1 januari 2018, Samverkan kring utskrivning från
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sluten hälso- och sjukvård. Lagen syftar till att främja god vård och god kvalitet
efter utskrivning från sluten vård. Den gamla betalansvarslagen upphävs därmed.
Syftet med lagen är vidare att undvika onödig vistelse på sjukhus.
Förändringarna innebär bland annat att en SIP, samordnad individuell plan, ska
upprättas i hemmet efter hemkomsten. En fast vårdkontakt på vårdcentralen
kallar till samordnad vårdplanering vid behov.
Johanna och Emma ingår i en central projektgrupp som arbetar med
förberedelser inför att lagen träder i kraft. Projektgruppen genomlyser vilka
processer i kommunens olika verksamheter som kommer påverkas av
lagändringen. Flera arbetsgrupper ser över möjliga digitala lösningar och
arbetssätt i hemteam, korttidsenheter och utförare av SoL och LSS. Det finns
även en facklig referensgrupp. Nytt arbetssätt med anledning av lagändringen
införs i Jönköpings kommun den 15 januari 2018. Eksjö och Nässjö startar
tidigare och deras införande följs av Jönköpings projektgrupp. Samtliga
kommuner i länet ingår i en dialog med Regionen för att nå en överenskommelse
i dessa frågor.
§ 78
Aktualiteter från Jönköpings kommun
Kommunalråd Andreas Sturesson informerar ytterligare om alliansens förslag
till VIP inom kommunens övriga områden. Skatteintäkterna ökar men
kostnaderna beräknas öka mer. Kommunens står inför stora behov av bland
annat bostäder och omfattande investeringar. Landets nuvarande högkonjunktur
gör det dock svårt att få anbud på bland annat byggprojekt. Ökad förtätning av
staden medför också ökad trafik som sätter större fokus på alternativa
transportsätt som kollektivtrafik och cykel. Alliansens huvudspår är ökade
satsningar på näringsliv, barnfamiljer och föreningsbidrag.
Ledamot påminner om att kollektivtrafiken ska tas upp som punkt varje år i
KPR. Ordföranden föreslår att beredningsgruppen tar med frågan.
Fråga från ledamot om kommunens möjlighet att påverka utbud av flera bostäder
riktade till äldre. Ordföranden svarar att det handlar om kostnader och att
kommunen är utlämnad åt marknadskrafter i den frågan. Men kommunens
ambition är att öka bostadsproduktionen.
§ 79
Övriga frågor
Under sammanträdet framkommer följande önskemål på kommande
informationspunkter till Kommunala Pensionärsrådet:
• Länstrafiken
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•

Personalsituationen på socialförvaltningen

•

Föreningsbidraget, hur blir det när kultur- och fritid tar över?

•

Hemtjänsttaxa, plan för nästa år
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•

Arbetssituation (stress) för hemtjänstens personal, vilken uppföljning gör
kommunen?

•

Boende på särskilda boenden: rykten att de inte får gå ut på sommaren, hur
ligger det till?

•

Hur har de statliga medlen använts för personalförstärkning?

Ordföranden föreslår vidare att vara i annan lokal vid kommande sammanträde.
Det vore lämpligt med något med anknytning till nästa sammanträdes
föredragningar?
Informerar om kommande sammanträde och beredningsgrupp.
§ 80
Nästa möte
Nästa möte med Kommunala Pensionärsrådet blir den 24 november kl. 14.00.
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