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Ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Andreas Sturesson (KD) kommunalråd 
Ann-Marie Hedlund (L) ordförande äldrenämnden 
Kenneth Falk PRO, ordförande  
Doris Johansson PRO 
Johan Eldin SPF 
Eva Sundell  SPF 
Yvonne Stillman SKPF 
Marie-Louise Stålbark RPG 
 
 
Marianne Johansson PRO 
Gunilla Johansson  PRO 
Greger Johansson  PRO 
Berne Lorefors SPF 
 

Övriga Camilla Johansson, äldreomsorgschef, § 13  

Utses att justera Doris Johansson  Paragraf 11-15 
  

Underskrifter Sekreterare  
   Helena Härshammar 

 Ordförande  
   Kenneth Falk  

 Justerande  

 
 Doris Johansson  
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§ 11 
 
Upprop, val av justerare och föregående protokoll 

Doris Johansson utses att justera protokollet. 

 

§ 12 
 
Fastställande av dagordning 

Följande två övriga frågor lyfts av Eva Sundell, SPF:  

• Styrelsemöte Seniorernas Hus  
• KPR som remissinstans vid tillskapande av trygghetsboenden 

Rådet fastställer dagordningen med tillägg av ovanstående övriga frågor. 

 

§ 13 
 
Aktuell information om covid 19-pandemin  

Camilla Johansson, äldreomsorgschef, har bjudits in för att lämna aktuell 
information om hur äldreomsorgens verksamhet påverkas av covid 19-
pandemin.  

Sedan covid 19 klassificerades som en pandemi den 11 mars i år, har en stor 
del av arbetet inom äldreomsorgen utgått från att hantera konsekvenserna av 
viruset. Medarbetare har gjort stora insatser för att äldre inom äldreomsorgen, 
trots omständigheterna, ska ha en så bra situation som möjligt.  

Trots att smittspridningen minskat i samhället arbetar organisationen fortsatt 
intensivt för att begränsa effekterna inom äldreomsorgen, och det finns en 
beredskap som aktiveras vid misstanke om smitta.  

På grund av rekommendationerna kring att stanna hemma från jobbet vid 
minsta symptom, har sjukfrånvaron ökat. Situationen har dock varit hanterbar 
och inte blivit så omfattande som man inledningsvis befarade.  

Olika anpassningar av ordinarie verksamhet har behövt genomföras av 
säkerhetsskäl, såsom att dagverksamheter stängts. Medarbetare som därmed 
fått arbetstid frigjord har istället kunnat göra aktiviteter med enskilda individer 
på ett smittsäkert sätt.  

Alla åtgärder som genomförs sker i dialog och överenskommelse med 
regionens smittskyddsorganisation, detta gäller såväl vid införandet som vid 
lättnader av restriktioner.   



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 
Kommunala pensionärsrådet 2020-09-15  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 

En av få positiva konsekvenser av pandemin har varit en enklare rekrytering av 
kvalificerad personal under sommarperioden.  

Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att analysera hur 
äldreomsorgen hanterat pandemin utifrån ett antal olika perspektiv, såsom 
ledningsorganisation, utbildning och kompetens, förutsättningar för 
delaktighet, bemanning och personalomsättning.  

Färre ansökningar om bistånd  
Under pandemin har färre personer än normalt ansökt om att flytta in på 
äldreboende, normalt sett flyttar runt 50 personer in varje månad men senaste 
månaderna har genomsnittet varit 30 personer. Detta kommer med stor 
sannolikhet innebära en ökning av ansökningar framöver.   
 
Även inom hemtjänst har insatserna minskat men börjar återgå till normala 
nivåer.  
 
Ensamhet bland äldre i ordinärt och särskilt boende  
Situationen har inte varit gynnsam för ensamheten bland den äldre 
befolkningen. Inom ramen för projektet kring att motverka ensamhet och 
isolering har fem aktörer anordnat aktiviteter för att minska ensamheten. 
Äldreomsorgen har även försökt använda de resurser som finns i 
organisationen på ett corona-anpassat sätt, såsom äldrekonsulenter, aktiviteter 
på äldreboenden, mötesplatser m.m.  

Konsekvenser och åtgärder med anledning av stängda restauranger  
Besöksförbud och smittspridning har inneburit att man stängt äldreomsorgens 
lunchrestauranger, dit allmänheten normalt sett är välkomna att äta lunch.  
 
Kenneth Falk, PRO, ställer fråga om det kunde finnas möjlighet för personer ur 
allmänheten, som tidigare ätit på restaurangen, att hämta matlådor på 
kommunala restauranger. Camilla Johansson informerar att samtliga 
kommunala äldreboenden fått samma instruktion avseende detta, vilken 
innebär att matlådor i hemmet är en biståndsbedömd insats, där handläggare 
efter utredning beslutar om matlåda ska beviljas eller om det är möjligt att få 
behovet tillgodosett på annat sätt. Även om man får avslag kan man ansöka 
igen, och åberopa nya omständigheter. Greger Johansson, PRO, uppmanar 
äldrenämnden att utreda om en sådan hantering inte kan förenklas under 
nuvarande omständigheter.  
 
IVO:s tillsyn av Solstickegatan  
Under sommaren framkom i massmedia att Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, inlett en granskning av äldreboendet Solstickegatan. Det har inte funnits 
någon anmälan eller missförhållande som legat till grund för granskningen, och 
hur nyheten kommunicerades var olyckligt då det skapade obefogad oro hos 
hyresgäster och personal, som dock kunnat bemötas i efterhand. 
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§ 14  
 
Aktuellt från äldrenämndens ordförande  

Äldrenämndens ordförande Ann-Marie Hedlund (L), lämnar följande aktuell 
information från nämndens arbete:  

Som komplement till informationen från Camilla Johansson informerar Ann-
Marie Hedlund (L) om att Jönköpings kommun, under covid 19-pandemin, 
stöttat privata utförare med bland annat skyddsutrustning och rutiner. 

För närvarande pågår den kommunala budgetprocessen. För äldrenämndens del 
är investeringsbudgeten av särskilt vikt, då ett antal större plan- och 
byggprojekt av särskilda boenden pågår. Längst har planeringen avseende ett 
boende på Strandängen kommit, där 100 lägenheter ska byggas.  

Andelen äldreboendeplatser behöver öka mot bakgrund av en ökad andel äldre 
i befolkningen. Andreas Sturesson (KD), kommunalråd, påpekar att det finns 
politisk oenighet kring hur omfattande behovet av äldreboendeplatser är till år 
2026.  

Äldrenämnden har redan fått, och kommer få fler, statliga ekonomiska tillskott 
med anledning av pandemins konsekvenser. Detta är välkommet utifrån olika 
utvecklingsfrågor äldreomsorgen arbetar med, bland annat att förenkla 
enhetschefernas situation.  

En särskild ekonomisk satsning gäller Äldreomsorgslyftet, som ska pågå som 
minst under åren 2020 och 2021. Satsningen går ut på att möjliggöra för 
medarbetare att på deltid studera till undersköterska, samtidigt som man får 
arbeta kvar på sin ordinarie arbetsplats. För närvarande pågår sökande efter 
intresserade personer. En nationell överenskommelse mellan SKR och 
Kommunal har slagit fast att endast timanställda ska bli aktuella, men i 
Jönköpings kommun har ett lokalt avtal slutits om att olika typer av vikariat 
godtas. 

Just andelen timanställda har framhållits som en förklaringsfaktor bakom 
varför olika kommuner lyckats olika väl kring att minska pandemins effekter 
inom äldreomsorgen. Jönköpings kommun har, i jämförelse med motsvarande 
kommuner, en låg andel timanställda på 8 %.  

En fråga ställs till Ann-Marie Hedlund (L) om vad som hänt med den 
kapacitetsanalys som genomfördes av samtliga lokaler inom äldreomsorgen, 
och som KPR fick information om hösten 2019.  Ann-Marie Hedlund (L) 
redogör för att vissa satsningar påbörjats med anledning av slutsatserna, men 
rapportens resultat är fortfarande under bearbetning.   
 
Avslutningsvis diskuterar rådet hur kommande budgetförslag ska 
kommuniceras till rådets ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktige ska 
besluta om budgeten den 12 november. Som ett första steg kommer rådets 
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sekreterare maila ut äldrenämndens antagna förslag, och därefter med hjälp av 
rådets ledamöter och ersättare bevaka frågan om koalitionens och 
oppositionens förslag. Rådet uppmanas kontakta följande diarier för att begära 
ut kommunala handlingar vid intresse: social@jonkoping.se alternativt 
kommunstyrelse@jonkoping.se . 

 

§ 15 
 
Övriga frågor  

Seniorernas Hus  
Eva Sundell, SPF, ställer fråga om vad som hänt kring styrelsemöten med 
Seniorernas Hus, eftersom inga möten anordnats under innevarande 
mandatperiod. Ann-Marie Hedlund (L) har talat med kommunalråd Ilan De 
Basso (S) om frågan, och initierat att man bör ha ett nytt möte vilket även var 
på gång i samband med KPR:s sammanträde den 10 mars. Sedan har pandemin 
troligtvis påverkat möjligheterna att anordna sådant möte. 
 
KPR som remissinstans vid trygghetsboenden 
Eva Sundell, SPF, redogör för att det finns önskemål om att Kommunala 
Pensionärsrådet ska involveras i samband med att, i första hand kommunala, 
trygghetsboenden utvecklas. De äldres expertis behövs kring frågor om bland 
annat gestaltning och utformning m.m. Rådet behöver arbeta vidare med hur ett 
sådant förfarande skulle kunna formaliseras så att det säkert blir av.  
 
Övriga frågor  
Rådet har önskemål att sammanträdeslokal för KPR 2021 bör vara Rådsalen på 
grund av tekniska förutsättningar och hörslinga.  
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