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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande ordförande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Galleriet, Rådhuset kl. 13:00 – 16:10 

Ilan De Basso (S)                     
Andreas Sturesson (KD) 
Ann-Marie Hedlund (L) 
Doris Johansson, PRO 
Johan Eldin, SPF 
Eva Sundell, SPF (via länk §§ 32- 37) 
Yvonne Stillman, SKPF 
Marie-Louise Stålbark, RPG 

Marianne Johansson, PRO 
Gunilla Johansson, PRO 
Greger Johansson, PRO 
Berne Lorefors, SPF 

Andreas Zeidlitz, analys- och utveckl-
ingschef, § 36  
Stefan Österström, socialdirektör, § 37 
Greger Kjellman, ekonomichef, § 37 
Helena Härshammar, sekreterare  

Marie-Louise Stålbark  

Digital justering, Jönköping Paragrafer 32-41 

Underskrifter Sekreterare 
Helena Härshammar 

Ordförande 
Ilan De Basso 

Justerande 
Marie-Louise Stålbark 
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§ 32

Val av justerare 

Marie-Louise Stålbark utses att justera protokollet 

§ 33

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs, med tillägg av följande punkt enligt önskemål från 
pensionärsorganisationerna genom Berne Lorefors: 

• Skrivelse från pensionärsorganisationernas representanter om KPR:s
reglemente och arbetsformer

§ 34

Genomgång av digital justering 

Sekreteraren redogör för hur digital justering går till, eftersom rådet föreslås 
testa detta i syfte att få till en snabbare justeringsprocess vilket uppkommit som 
önskemål.  

Tekniska förutsättningar som krävs är mobilt bank-ID samt email-adress. 

Justerande ledamot får inledningsvis ett mail med protokollet som bifogad fil 
för genomläsning. När protokollet är genomläst och godkänt, informeras 
sekreteraren som sedan skickar protokollet för skarp signering. Ledamoten får 
då en länk med en webbadress i ett mail, som leder till inloggning med Bank-
ID. När valideringen är klar, öppnas en ruta med protokollet som ska signeras. 
Eftersom dokumentet redan är genomläst och godkänt, behöver justeraren 
endast trycka på en knapp i övre, höger hörn där det står ”godkänn”.   

De ledamöter som kan tänka sig testa digital signering anger vid sammanträdet 
sitt intresse.  

§ 35

Rapport från möte om ”Access City Award” 

Jönköpings kommun har tilldelats EU-kommissionens årliga pris till en stad 
som arbetat särskild med tillgänglighet för alla invånare, ”Access City Award”. 
På kommunens hemsida framgår att bakgrunden till det arbete kommunen gjort 
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”är att Jönköping som kommun under många år byggt upp ett nära samarbete 
med civilsamhället och pensionärs- och funktionsrättsorganisationer. Det har 
gett goda förutsättningar för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla.” 

Marie-Louise Stålbark och Eva Sundell från Kommunala Pensionärsrådet har 
medverkat vid ett kommunalt möte kring hur prispengarna bör användas. 
Marie-Louise och Eva återberättar att de förslag som fördes fram i första hand 
berörde funktionshinderområdet. Kommunala pensionärsrådets roll förväntas 
därför inte bli så omfattande. Formuleringar om pensionärsorganisationernas 
roll bör därför tas bort från hemsidan för att skapa rätt förväntningar.  

§ 36

Informationsärende: Utredning om trygghetsboenden 

Andreas Zeidlitz, analys och hållbarhetschef, redogör för en pågående 
kartläggning kring behov av trygghetsboenden i kommunen. Uppdraget har 
flera delar:  

• Beskrivning av kommunens olika geografiska områden utifrån
demografi, åldersfördelning, bostadsbestånd m.m.

• Potentiella ytor, tomter m.m. i kommunen med goda förutsättningar för
byggnation av trygghetsboenden

• Anordnande av bostadsseminarium där resultatet presenteras för
berörda aktörer.

I arbetet ingår representanter från stadskontoret, stadsbyggnad, tekniska 
kontoret samt socialförvaltningen.  

Bland rapportens innehåll återfinns definitioner och lagstiftning som rör 
trygghetsboende, omvärldsbevakning samt en beskrivning av projekt som 
redan är på gång i kommunen. Behovet av boendeformen belyses genom 
statistik kring hur åldersgruppen över 80 år bedöms öka stort fram till 2030. En 
karta med möjliga platser för trygghetsboenden bifogas också.  

Rapportens slutsats är att en hel del projekt är igångsatta i kommunen, men fler 
behövs för att möta den kommande demografiska utvecklingen. 
Kartläggningen visar att det finns underlag för trygghetsboenden i hela 
kommunen.  

Innan rapporten färdigställs behöver den kompletteras med nya kriterier för 
subvention av trygghetsvärd, vilka för närvarande handläggs på 
socialförvaltningen inför politiskt beslut. Kriterierna föreslås i flera delar bli 
mer generösa än dagens kriterier, i syfte att öka incitamenten för att skapa 
trygghetsboenden.  

När projektet är färdigställt kommer berörda aktörer, från bland annat 
byggsidan, bjudas in för att ta del av rapportens innehåll. Ordförande Ilan De 
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Basso (S) föreslår att Kommunala Pensionärsrådet även bjuder in allmänheten 
till ett möte för att informera om utredningen och därigenom ytterligare påvisa 
den efterfrågan som finns för sådan boendeform. Lämplig lokal skulle 
exempelvis kunna vara Seniorernas Hus. Ledamöter från KPR tillägger att det 
skulle vara lämpligt att då även informera om resultatet av rådets 
enkätundersökning kring hur äldre vill bo.  

§ 37

Aktuell information från socialförvaltningen 

Stefan Österström, socialdirektör, och Greger Kjellman, ekonomichef, lämnar 
information från socialförvaltningens verksamhet.  

Definitioner av boendetyper för äldre 
Särskilt boende för äldre är en boendeform för äldre vars utformning styrs av 
staten, som också genomför tillsyn av dessa. För att få plats på särskilt boende 
krävs biståndsbeslut.  

Trygghetsboende är en boendeform där byggaktörer kan söka ekonomiskt stöd 
från staten om boendet uppfyller vissa kriterier, till exempel en viss åldersgräns 
för att få flytta in.    

Mellanboende är en boendeform som tillämpas i vissa kommuner, dock inte i 
Jönköping. Boendeformen motsvarar den servicenivå som finns på 
trygghetsboende, men det krävs biståndsbeslut från kommunen för att få flytta 
in.   

Förslag på hyressättning nya äldreboenden  
Flera nya äldreboenden är på gång att byggas i Jönköpings kommun, och 
kommunen behöver därför avgöra vilken hyresnivå som ska gälla för 
lägenheter i dessa. Ett förslag har tagits fram i samarbete mellan flera 
förvaltningar, och beslut kommer framöver fattas av kommunfullmäktige. 

Greger Kjellman redogör för att viktiga utgångspunkter vid hyressättning är 
hyreslagen, hyressättningsförordningen samt bruksvärdessystemet. 
Bruksvärdessystemet innebär i korthet att man utgår från hur hyran ser ut för 
jämförbara lägenheter samt med en så kallad prövningslägenhet. I den aktuella 
utredningen har man utgått från allmännyttans lägenheter, i detta fall 
Vätterhem, när man tittat på objekt att jämföra med. 

Utredningens slutsats är att hyra för en lägenhet i de nyskapade äldreboendena 
bör vara 7 400 – 7 500 kronor. Förhandling med hyresgästorganisation bör ske. 

Förutsättningarna att betala denna summa varierar mellan individer. Personer 
med full garantipension kommer kunna betala summen med hjälp av 
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bostadstillägg, medan personer med låg garantipension kommer kunna betala 
med hjälp av äldreförsörjningsstöd.   

För äldrenämndens del kommer hyressättning enligt ovanstående principer 
innehålla vissa tillkommande kostnader. En hyra om 7 400 kr per månad är ca 
500 kr lägre per lägenhet och månad än den produktionskostnad nämnden 
behöver täcka. Detta kan medföra tillkommande kostnader om 600 000 kr för 
ett äldreboende med 100 lägenheter.  

§ 38

Aktuellt från äldrenämnden 

Ann-Marie Hedlund, ordförande äldrenämnden, informerar om ett studiebesök 
hon nyligen genomfört på Birkagården på Österängen. Verksamheten har nya 
lokaler för sin dagverksamhet, som riktar sig mot äldre med somatiska 
svårigheter. Detta är ett exempel på verksamhet som nu skalar upp sin 
verksamhet efter pandemin.  

Inom socialförvaltningen arbetar ett antal äldrekonsulenter med att motverka 
ensamhet bland äldre. Ett pågående projekt handlar om att starta upp 
samtalsgrupper på särskilda boenden. Detta koncept har varit uppskattat och 
skapat relationer mellan deltagare.  

Verksamheter som träffpunkter och seniorcaféer har börjat öppna upp igen 
efter pandemin. Ansvariga har märkt ett stort behov och efterfrågan kring 
denna typer av aktiviteter. För att kunna öppna upp dessa på bred front är man 
beroende av frivilligarbetare, och rådets ledamöter uppmanas därför att tipsa 
medlemmar och andra om möjligheten. Vid intresse är man varmt välkommen 
att kontakta kommunens äldrekonsulenter.  

På socialförvaltningen pågår förbättringsarbeten kring äldres mat och hälsa. En 
av frågorna handlar om att säkerställa att nattfastan inte överskrider vissa 
nivåer. Utvecklingsarbetet genomförs bland annat med hjälp av obligatoriska 
utbildningsprogram och särskilda kostombud. Mätningar visar att förbättringar 
gjorts sedan föregående testperiod, men arbetet fortsätter och följs kontinuerligt 
upp i äldrenämnden.   

§ 39

Information från ordförande 
Ordförande Ilan De Basso (S) informerar om att kommunfullmäktige den 18 
november ska fatta beslut om verksamhets- och investeringsplan samt budget. 
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Flera satsningar genomförs inom äldreomsorgen för att förbättra 
arbetsvillkoren, bland annat kompetensutveckling. Förbättrade arbetsvillkor får 
stor påverkan på kvaliteten i verksamheten.   

Socialförvaltningen har under de senaste åren arbetet för att öka andelen 
medarbetare som arbetar heltid inom äldreomsorgen. Uppföljningar visar att 
detta arbete varit framgångsrikt. Innan satsningen påbörjades arbetade 39 % av 
äldreomsorgens medarbetare heltid, motsvarande siffra är nu 57 %.    

§ 40

Sammanträdestider 2022 

Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet 2022 delas ut. Dessa blir 
följande, med sammanträdestid kl. 13.30 – 16.00:  

• 1 mars
• 3 maj
• 27 september
• 15 november

Lokalen finns bokad från kl. 10.00 för pensionärsorganisationernas egna 
överläggningar.  

Ytterligare ett sammanträdesdatum kommer tillkomma i april, för genomgång 
inför kommunens plan- och bokslutsdialoger.  

§ 41

Övrigt 

Berne Lorefors överlämnar skrivelse från företrädare för 
pensionärsorganisationerna i KPR. I skrivelsen anförs att KPR enligt 
reglementet ska informeras om när planer och förändringar i nämnders 
verksamheter aktualiseras. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt skede som 
möjligt så att dessa kan påverka ärendets handläggning. För att intentionen i 
reglementet i högre grad ska efterlevas föreslår representanter för PRO, SPF, 
SKPF och RPG att KPR:s ordförande informerar styrelser, nämnder och 
förvaltningar om vad som är anbefallt i det gällande reglementet.  

Efter samtal kring hur beredningsprocessen skulle kunna bli mer ändamålsenlig 
utifrån reglementets intentioner, beslutas att beredningsgruppen diskuterar 
frågan vidare. Återrapportering sker vid kommande sammanträde med KPR.    
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