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§ 11

Val av justerare 

Marianne Johansson utses att justera protokollet 

§ 12

Fastställande av dagordning 

Dagordningen, med tillägget att Övriga frågor läggs till som sista punkt, 

godkänns.  

§ 13

Genomgång av förgående protokoll 

Ordförande går igenom föregående protokoll. 

§ 14

Nytt från Socialförvaltningen 

Stefan Österström, socialdirektör, informerar om följande: 

Pandemin – Det är en fortsatt hög smittspridning i Jönköpings län men nu kan 

man för första gången sedan november se en minskning av antalet positiva 

provsvar. Vaccinering tillsammans med fortsatt förstärkta hygienrutiner gör att 

smittspridningen inom äldreomsorgen är låg. Sedan mitten av februari har det 

rört sig om 2-3 smittade i veckan inom verksamheten och de senaste veckorna 

har det inte varit någon vårdtagare som varit bekräftad smittad. En anledning 

till att vaccineringen haft så god effekt inom äldreomsorgen är att 

täckningsgraden varit väldigt hög. 95 % av vårdtagarna har tagit den andra 

vaccindosen. Regionen meddelar att det nu är få 70 + som är inlagda, de som 

nu behöver sjukhusvård är i åldersspannet 40-60 år. Den nya utmaningen är att 

få samma följsamhet hos yngre generationer som hos den äldre vad gäller 

vaccination. Man kan se att täckningsgraden i viss utsträckning beror på vilket 

geografiskt område man bor inom.  

Antalet personer inom äldreomsorgen som avled med Covid-19 uppgick 2020 

till 94 personer, sammanlagt under hela pandemin har 131 personer avlidit med 

Covid-19. Åren 2020 och 2018 registrerades samma antal avlidna, vilket visar 

att det inte var någon markant överdödlighet 2020, dock kunde man under 

2020 se att det fanns vissa månader med ett högre antal avlidna.   

Lindgården – En privat organisation måste ha tillstånd från Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, för att bedriva ett äldreboende. Förvaltningsrätten i 

Stockholm beslutade att Lindgården inte uppfyller kraven för tillstånd. 

Lindgården valde att inte ansöka om ett nytt tillstånd. Istället kommer stiftelsen 
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omvandla befintliga lägenheter till trygghetsboende, något man sedan tidigare 

bedrivit parallellt med, äldreomsorg, hemtjänst och kök. Stiftelsens hemtjänst 

berörs inte av beslutet, vilket gör att den verksamheten kommer fortsätta 

bedrivas, eventuellt med ett utökat utförarområde. Man tittar också på att 

bedriva kök och restaurang för äldre som kommer utifrån. Kommunen har en 

särskild chef uppe på Lindgården som säkerställer att befintligt boende får sitt 

vårdbehov tillgodosett på annat boende. Kommunen tillser också olika 

praktiska saker kring flytt, t.ex. att det inte blir dubbla hyror, kostnader för flytt 

och bistå med hjälp vid flytt står kommunen för. Kommunen har även pratat 

med personalen om det skulle finnas intresse att byta arbetsgivare. Dock 

kommer Lindgården framöver behöva utöka sin personalstyrka då 

hemtjänstverksamheten kommer växa. Målet är att förändringen är färdig 31 

oktober. Samarbetsklimatet mellan kommunen och Lindgården är väldigt gott 

och samarbetet fungerar väl.  

Kommunen kommer behöva revidera sin ekonomiska prognos då Lindgården 

tidigare har fått en ersättning om ca 44 miljoner årligen från kommunen. 

Förhandling om avvecklingsavtal pågår nu.  

Ekhagens gästhem - Den palliativa vården är gemensam med Jönköpings 

Region. Dock önskar kommunen att Regionen ändrar sitt arbetssätt något för 

att bättre matcha kommunens behov. Till exempel önskar man att SSIH, 

Specialiserad sjukvård i hemmet, arbetar även kvällar och helger och att de 

även kan komma ut till kommunens äldreboende, detta för att skapa en mer 

jämlik palliativ vård. Ett utvecklingsarbete har påbörjats och förhoppningen är 

att arbetsgruppen efter sommaren kommer ha ett förslag på förändringsarbete 

som behöver göras. Rapporten ”Rapport angående den specialiserade palliativa 

vården i Jönköpings län” skickas till rådet efter sammanträdet.  

§ 15

Äldreomsorgens investeringsplan 
Mia Chaib, chef för enheten lokalplanering, informerar om följande: 

Följande boende planeras det för: 

• Säbo Vilhemsrogården, 90 platser, oktober 2023. Detta följer tidsplanen

väl.

• Säbo Herrgårdsgärdet, 60 platser, varav 20 är nya platser, juni 2024.

Här räknar man med överklaganden, men då de hanteras relativt snabbt

ligger tidsplanen fortfarande kvar.

• Säbo Rosengården, 100 platser, ska detaljplaneläggas. Befintligt boende

har 67 platser, så det tillkommer 33 nya platser, augusti 2026.

Rosengården är avhängt att Herrgårdsgärdet kommer på plats då

boende ska flyttas från Herrgårdsgärdet till Rosengården under tiden

Herrgårdsgärdet byggs. Eventuellt kommer det planeras för ett

trygghetsboende i anslutning till Rosengården
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• Säbo Åsens gård – planen har vunnit laga kraft, 100 platser, december

2026.

Övriga investeringsobjekt: 

• Rosendala kök, sommaren 2022.

• Man tittar nu på ett ramanslag för kök, för att hålla dem uppdaterade.

• Man vill investera i trygghetsteknik så som olika typer av larm

• Wifi på äldreboende

• Digital nyckelhantering

• Verksamhetslokaler för Hälso- och sjukvården på Skeppsbron

• Förvaltningen tittar också på utredningsanslag för framtida

byggnationer – två viktiga punkter i det arbetet är dels det fysiska läget

i samhället och dels tittar man på befintliga lokaler och ser om de är i

sådant skick att det är värt att renovera dem.

§ 16

Äldreomsorgens budget 
Greger Kjellman, ekonomichef på socialförvaltningen, informerar om följande: 

I Äldrenämndens budget ingår tre delar: Äldreomsorg, ÄO, Hälso- och 

sjukvård, HS och Nämnd och gemensam verksamhet och tillsammans har de en 

total budgetram på 1621 mnkr. Jämfört med andra kommuner i samma storlek 

har Jönköping ett något högre kostnadsläge, detta beror bland annat på att det 

finns fler äldre i Jönköpings kommun samt den skatteväxling som gjorts 

tidigare vilken innebar att kommunen tog över en del av primärvården.  

Äldrenämndens prognos visar i dagsläget ett positivt resultat om 10 miljoner, 

där ÄO står för ett positivt resultat om 24 mnkr medan HS visar ett 

minusresultat om 14 mnkr. Detta kan dels förklaras med att kostnader som ÄO 

hade med anledning av pandemin under 2020 först kunde eftersökas 2021, så 

en del av det positiva resultat som redovisas i år kommer vara tack vare 

ersättningar för kostnader under 2020 avseende Coronapandemin.  

Jönköping har en god ekonomi och det är något som alla förvaltningar ska vara 

med att bidra till så att det även fortsättningsvis kommer vara så.  

Under 2021 kommer i huvudsak två stora statsbidrag – Äldreomsorgslyftet på 

44 mnkr och Äldreomsorgssatsningen på 53 mnkr. Båda dessa statsbidrag 

kommer bland annat leda till ökad kompetens inom olika yrkeskårer, Men 

Äldreomsorgssatsningen kommer också inkludera ökad chefstäthet, heltid som 

norm och även bättre resurs till korttidsenheter.  
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§ 17

Enkäten gällande framtidens boende för äldre 

De kostnader som uppstår i samband med enkäten står stadskontoret för. 

Informationsdelen behöver några mindre justeringar, Eva Sundell mejlar dem 

till rådets sekreterare som åtgärdar dessa. När justeringarna är gjorda 

godkänner rådets beredning slutprodukten.  

§ 18

Aktuellt från äldrenämnden 
Ann-Marie Hedlund, ordförande i äldrenämnden, informerar om följande: 

Chefer och chefstäthet – Det blir en bättre arbetsmiljö genom ökad chefstäthet 

och chefer som arbetar nära verksamheten. Förvaltningen kräver nu en 

högskoleutbildning för att bli enhetschef. Förvaltningen har också startat upp 

en traineeutbildning med 12 blivande enhetschefer. Tio kommer gå till ÄO och 

två till Funktionshinderomsorgen, FO. Utbildningen startade i våras med teori, 

under sommaren kommer de få praktisera som vikarierande enhetschefer och 

efter sommaren blir det ytterligare en period med blandad teori och praktik. 

Ytterligare en utbildningsperiod kommer starta upp  under hösten med 12 nya 

traineer.  

Äldreomsorgslyftet – Ger möjlighet att läsa till undersköterska om man varit 

vårdbiträde eller helt outbildad långtidsvikarie. Via vård -och omsorgscollaget 

jobbar studenten halvtid och studerar halvtid.  

Sommarvikarier – I år är det svårt att anställa sommarvikarier till 

förvaltningens verksamheter. Har KPR några kontakter får ni gärna 

vidareförmedla att man är välkommen att söka som sommarvikarie inom 

äldreomsorgen. 

Utblick 2035 – rapport om allt som rör äldreomsorg och hälso-och sjukvården. 

Rapporten kommer tas av nämnden innan sommaren.  

§ 19

Uppdrag trygghetsboende 
Andreas Zeidlitz, administration- och utvecklingschef, informerar om följande: 

Den 3 mars 2020 beslutade Kommunstyrelsen följande: 

” Stadskontoret ges i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar ta fram 

ett underlag som beskriver olika delar av kommunen med avseende på 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 7 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-05-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

demografisk utveckling, åldersfördelning, nuvarande bostadsbestånd och 

fördelning mellan upplåtelseformer. Tillgång till områden, tomter eller ytor där 

trygghetsboenden skulle kunna uppföras ska också belysas. Ett 

bostadsseminarium anordnas där resultatet presenteras i form av en rapport. ” 

Bakgrunden är att hälften av alla invånare som är 80 år eller äldre bor i 

bostäder som inte är tillgängliga och antalet personer i samma åldersgrupp 

kommer öka kraftigt fram till 2030. Även pensionärsorganisationer runt om i 

kommunen har lyft frågan gällande trygghetsboende med kommunen.  

För att arbeta med uppdraget har en arbetsgrupp bildats, bestående av 

representanter från stadskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och 

socialförvaltningen. Den initiala planen var att uppdraget skulle vara färdigt 

under hösten 2020 men pandemin har gjort att vissa justeringar i tidsplanen 

behövt göras. Ambitionen är nu att ha en rapport framskriven innan sommaren 

2021.  

Rapporten kommer bland annat ta upp definitionen av vad ett trygghetsboende 

är, hur andra kommuner arbetar med frågan, vilka trygghetsboenden som finns 

i Jönköpings kommun och vilka demografiska förutsättningar som finns i 

kommunen. I rapporten kommer man även förklara vad en flyttkedja är, hur 

planeringsprocessen går till och vilka förutsättningar ett område behöver ha för 

att vara av intresse för ett trygghetsboende.  

Uppdraget kommer avslutas med ett bostadsforum för byggaktörer, 

intresseföreningar, politiker och tjänstepersoner. Man hoppas att det ska kunna 

genomföras fysiskt, men det beror så klart på hur läget med pandemin ser ut.  

Arbetsgruppen tänker även presentera utredningen i kommundelarna, 

eventuellt tillsammans med lokala pensionärsföreningar.  

§ 20

En kartläggning av vården i livets slutskede vid länets SÄBO 

Marie-Louise Stålbark och Conny Rapp informerar om följande: 

35-40% av alla dödsfall sker på sjukhus, ungefär lika många sker på SÄBO och

övriga slutar sina liv i hemmet eller på annan plats. Socialstyrelsen har i

rapporter konstaterat att det finns ”stora brister i vården i livets slutskede”

Mot bakgrund av det beslutade länets pensionärsorganisationer att kartlägga 

hur vården i livets slutskede ser ut på länets SÄBO. Primärt ville man ha svar 

på tre frågor: 

1. Har personalen haft samtal med de boende och deras anhöriga för att

klargöra hur de boende vill ha det i livets slutskede?

2. Hur hjälper man de boende med existentiella frågor och psykisk ohälsa?

3. Hur fungerar läkarmedverkan? Finns tillräckligt med tid?
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Rapporten fokuserar särskilt på den grupp inom den somatiska vården som inte 

är inskriven i det palliativa registret. Det betyder bland annat att den gruppen 

inte får något brytsamtal, vilket är ett samtal mellan brukare, personal och 

läkare där brukaren får berätta hur hen önskar att sista tiden blir. I Jönköpings 

kommun besöktes 17 äldreboenden och över lag fungerar den palliativa vården 

väldigt väl.  

Det som saknats var hjälpinsatser vid psykisk sjukdom eller existentiella 

frågor. Det är regionen som ansvarar för att det finns psykologer och kuratorer 

tillgängliga. Personalen på boendena uppger själva att de saknar utbildning i 

hantering och bemötande av existentiella frågor. Ute på boendena ska det 

finnas en informationsfolder om vart man kan vända sig med de funderingar 

och frågor man kan ha i livets slutskede, men det såg olika ut med hur 

tillgänglig den foldern var. All personal borde upplysas om vart man kan vända 

sig om vårdtagaren skulle ha existentiella frågor.  

Vid de tillfällen då vak behövs sätter Jönköpings kommun alltid in det, så är 

det inte i alla kommuner i länet. Sjuksköterskor upplever att det ibland är svårt 

att veta hur olika ansvarsområden är uppdelade mellan kommunen och 

Regionen.  

I Gränna har undersköterskor utbildning om vården i livets slutskede, den 

borde alla ha. 

§ 21

Information från kommunen 
Ilan De Basso informerar om följande: 

Seniorernas hus – det finns en plan för att återuppta samordningen kring 

seniorernas hus. PRO och RPG måste meddela vilka medlemmar som sitter 

med i styrelsen. När dessa uppgifter inkommit kommer Ilan kalla till ett möte. 

Då kommer man diskutera organisation och verksamhet.  

§ 22

Övrigt 

Följande två frågor tas upp och besvaras: 

Varför kommer inte Kommunala bostadsförsörjningsprogrammet till KPR för 

påseende? 

Ilan De Basso och Andreas Sturesson svarar att KPR aldrig varit aktuell som 

remissinstans för programmet.   

Jönköpings kommun fick utmärkelsen Access city 2020 och i samband med det 

också 150 000 Euro. Vad ska pengarna användas till? 
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Ilan De Basso och Andreas Sturesson svarar att de i nuläget inte vet men att de 

ska återkomma med svar.   
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