
Frågor som noterats i samband med bordsdiskussioner på mötet den 22 
oktober på Visingsö 
Innehåller komplettering på fråga 12 och 33 

1. Hur jobbar politikerna för att få fler att söka till USK utbildningar?
SVAR: Det pågår löpande olika typer av aktiviteter där kommunen via olika medier,
besök i skolor osv. försöker marknadsföra yrket och möjligheten till utbildning och
anställning i kommunen. Sedan en tid pågår också ett förbättringsarbete som handlar
om att organisera PRAO (högstadiet), arbetsplatslärande (gymnasium) så att vi på ett
bättre sätt ger en bild av möjligheterna till arbete inom vård- och omsorg. Under
högstadiet görs ju gymnasievalet och det är viktigt att kommunen som arbetsgivare
organiserar en bra PRAO-period för de ungdomar som kan ha ett intresse för ett
gymnasieval med inriktning mot vård och omsorg. Detta arbete sker i nära samverkan
med utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
Äldreomsorgen har även inlett ett samarbete med företaget Ung omsorg. Samarbetet
är en del av ett uppdrag att värna relationer över generationer. Ungdomar anställda
av företaget arbetar några timmar varje helg med ett syfte att skapa just relationer
över generationer.  Ett annat syfte från förvaltningen är framtida rekryteringar. En
förhoppning är att ungdomarna, som ännu inte valt gymnasieutbildning, kommer att
finna yrket intressant och välja någon form av vård- och omsorgsutbildning.
Socialförvaltningen är också en del av arbetet med vård- och omsorgscollege. Detta
är ett samverkansorgan mellan olika utbildningsorganisatörer och arbetsgivare. Syftet
är att samordna utbildningens innehåll så att den anpassas till verksamhetens behov,
men även görs mer likvärdig mellan olika utbildningsorganisatörer.

2. Vad gör Jönköpings kommun för få personer att söka jobb på Visingsö och hur
funderar man runt reseersättningar, boende etc. som stimulans?
SVAR: Kommunen har kollektivavtal som reglerar den anställdes möjligheter till olika
former av ersättningar (resor, obekväma arbetstider etc.). Utöver det finns det också
skatteregler som anger under vilka omständigheter en arbetsgivare kan erbjuda mat,
logi och andra förmåner. Exempelvis så finns det ett regelverk för i vilken utsträckning
arbetsgivaren kan erbjuda måltider inom ramen för uppdraget (pedagogiska måltider)
och när dessa måltider betraktas som en förmån och ska beskattas.
Äldreomsorgen har gjort extra satsningar de senaste åren vad gäller
rekryteringskampanjer för området Gränna/Visingsö. Te x annonsering i media i
anslutande kommuner, riktade annonser via Facebook för att nå sökande till
sommaren. Rekryteringsenheten har sökt upp andra arbetsgivare te x Kemet och
marknadsfört arbetsmöjligheter inom förvaltningens område. Vi har haft enskilda
rekryteringsträffar i Gränna utöver de som anordnas i Jönköpings kommun.
Vi har idag ersättning för den som pendlar Gränna- Visingsö med ett visst tillägg på
månadslön. För den som arbetar i pool eller är timanställd betalas arbetstiden fr
Gränna hamn t o r. Betald biljett för färjan för den medarbetare som pendlar. I övrigt
kan den enskilde dra kostnader för resor enl avdragsregler i deklarationen. Inför
sommaren 2018 kollades möjligheten upp till betalt boende men av styrande regler
för förmånsbeskattning var det inget alternativ för förvaltningen.

3. Kan man få all typ av sjukvård på t.ex. natten av hemsjukvården?
SVAR:



Hemsjukvården arbetar som regel med planerade besök hos de som är inskrivna i 
hemsjukvård. Det finns dock en beredskap i kommunen för att under alla tider på 
dygnet göra besök hos hemsjukvårdspatienter om det föreligger ett behov av hälso- 
och sjukvård. Genom delegering kan hälso- och sjukvårdsinsatser överlåtas till 
personal i hemtjänsten och på äldreboende, vilket i praktiken betyder att den enskilde 
exempelvis kan få ordinerad läkemedelsbehandling av äldreomsorgens personal 
även nattetid. Sjuksköterska finns också att tillgå för rådgivning under natten och på 
helger.  

Kommunen ansvarar för hemsjukvård upp till sjuksköterskekompetens, vid behov 
sker vården i samråd med aktuell vårdcentrals läkare. Om det finns behov att 
samråda med läkare på natten så sker detta med den vårdcentralsläkare som just 
denna natt har bakjour. Hemsjukvården är organiserad för att kunna göra planerade 
hembesök i hela kommunen under hela dygnet. När det gäller Visingsö så finns en 
begränsning som beror på att kommunikationsmöjligheter till och från ön eftersom 
färjan inte är i trafik nattetid.  

Om det gäller en akut försämring av sjukdomstillståndet hos person som är inskriven i 
hemsjukvård kan det bli aktuellt för sjuksköterska att åka till Visingsö, detta sker då 
med båt med hjälp av sjöräddningen. Om det är aktuellt ambulanstransport till 
sjukhus så larmas SOS via 112. SOS ombesörjer hämtning av personen med hjälp av 
Räddningstjänstorganisation på ön och ambulans möter upp i Gränna hamn. 

4. Kan man ha en gemensam funktion inom hemsjukvården. USK och
räddningstjänsten.
SVAR: Det finns inga hinder vad gäller att organisera kombinationstjänster samt
lägga scheman som gör att det kan ske en samplanering mellan två uppdrag. En
anställning finns idag som har en sådan kombinerad tjänst. Samma princip kan gälla
fler områden såsom kostverksamhet med mera. Äldreomsorgen har haft kontakt med
räddningstjänsten för att gemensamt rekrytera till kombinationstjänster.
Undersköterska/brandman. Räddningstjänsten har vissa områden de vill fokusera på
där de har svårast att rekrytera. Dessa områden sammanfaller inte med
äldreomsorgens svårrekryterade områden. Resultatet har ändå blivit rekrytering i
Gränna och Huskvarna. Men på Visingsö har inte räddningstjänsten några
svårigheter att rekrytera.
Äldreomsorgen har också kontaktat räddningstjänsten med frågor om de kan bistå
med personal för att utföra planerade återkommande insatser, främst nattetid. Tyvärr
medger inte avtalen för brandmännen den möjligheten. Enstaka insatser är inget
problem men så snart insatserna är återkommande och planerade är det inte möjligt.

5. Används ev. vinster inom hemsjukvården att utveckla nya typer av
service/tjänster?
SVAR: För närvarande så har nämnden att hantera ett underskott vad gäller
hemsjukvårdens budget för 2020-2022. Det finns därmed för tillfället inget budgeterat
överskott att hantera. Skulle det uppstå eventuella överskott så läggs de samman i
kommunens bokslut och kan inte fonderas till kommande verksamhetsår. Ska
kommunen driva särskilt projekt där man vill pröva nya arbetssätt så budgeterar
nämnden för detta i sin verksamhetsplan som antas årligen..

6. Alla öbor vill dö på Visingsö, oavsett om man är född här eller inte.



SVAR: En god vård i livets slutskede är en viktig del av äldrenämndens verksamhet. 
Behovet av omvårdnad i livets slutskede ser självfallet olika ut. Genom palliativa team 
ges stöd till personal i hemtjänst och på särskilt boende över hela kommunen. 
Samverkan med vårdcentral och övrig sjukvård är en annan viktig komponent vad 
gäller exempelvis möjligheten till smärtlindring oavsett om den enskilde bor på särskilt 
boende eller ordinärt boende. Sammantaget är det viktigt att så långt det är möjligt 
tillgodose den enskildes önskemål och behov vid livets slut När det gäller Visingsö så 
finns dock en begränsning som beror på att transporten sker med färja så en 
anpassning måste ske till aktuell tidtabell. Den vård och omsorg som den enskilda 
har behov av i livets slut kanske inte alltid på bästa sätt ges i hemmet. I vissa fall kan 
insatserna då ske på en korttidsenhet. I kommunen finns också en korttidsenhet som 
utför specialiserad palliativ vård som ligger på Ekhagen 

7. Vi befarar att det finns fler än vad man känner till som har behov av
äldreboende och som inte vågar för att risken finns att man blir förflyttad från
Annero.
SVAR: För närvarande finns det en utredning som pågår kring en enskild persons
ansökan. Det kan självfallet vara fler personer som överväger att ansöka om särskilt
boende, men det är svårt att för nämnden eller förvaltningen göra en sådan
bedömning.

8. Hur många trygghetsboende finns inom kommunen?
SVAR: I Jönköpings finns det för närvarande 4 Trygghetsboenden i kommunen. Samt
tre seniorboenden som är liknande typ av boenden men med en åldersgräns på 65
år. ( Torpa, Union och några lägenheter i Bankeryd) Utöver detta pågår det en
planering (markanvisningar) vad gäller trygghetsboenden i Norrahammar, södra
Munksjö och på Hisingstorp.

9. Är man beredd från kommunens sida att testa nya äldrevårdsformer?
SVAR: Vilka boendeformer en kommun kan organisera styrs av Socialtjänstlagen och
de föreskrifter som Socialstyrelsen fattar beslut om. En kommun har att förhålla sig till
dessa och är därmed begränsad i vissa avseenden. Det finns dock en rådighet kring
verksamhetens innehåll vad gäller aktiviteter, träning med mera.

10. Kan man ha ett särskilt boende i en del av huset och trygghetsboende i den
andra delen inkl. husen runt?
SVAR: Ett trygghetsboende är att betrakta som en hyreslägenhet och kan därmed
vara förlagt i anslutning till ett äldreboende (särskilt boende). Det särskilda boendet
kommer då att ”blockhyras” av äldrenämnden och trygghetsboendets lägenheter
hyras ut via ett bostadsföretag.

11. Hur ser politikerna på det som just nu sker? Framförallt på Visingsö. Är det
någon skillnad mellan partierna?
SVAR: Ett sakligt svar måste utgå från vad olika partier yrkat om vid votering eller att
enskilda partier via reservation eller protokollsanteckning uttryckt olika uppfattningar i
ett beslutsärende. Vad gäller situationen på Visingsö och utmaningar när det gäller
personalförsörjning har detta under 2019 hanterats i nämnden som så kallade
informationsärenden och inte som beslutsärenden. Därmed finns det inga
dokumenterade åsiktsskillnader mellan partierna. Notera dock att det kan finnas
åsiktsskillnader, men detta svar baseras på vad som framkommit i så kallade
beslutsärenden.



12. Hur fungerar nattpatrullen i ett trygghetsboende?
SVAR: Den som bor på ett trygghetsboende har vid behov möjlighet till hemtjänst och 
hemsjukvård. Även om det föreligger behov på natten kan dessa ges i form av 
patrullverksamhet. Den insatsen finns idag på Visingsö för de personer som bor i 
ordinärt boende och samma skulle gälla även för Trygghetsboendet. Idag är det 
personal från Annero och hemtjänsten som ansvarar för att bistå den person som 
påkallar behov genom sitt trygghetslam. Svårigheter uppstår dock vid behov av fast 
insats nattetid efter 14 dagar samt om det behövs två personal vid besöket. Den 
insatsen är inte möjlig med dagens organisering. Vid behov av två personal behövs 
ytterligare en person i tjänst både vid planerade och icke planerade besök 
(trygghetslarm). Vid de tillfällen behovet har funnits av en längre period av fast insats 
nattetid och/eller behov av dubbelbemanning nattetid har istället en korttidsvistelse 
erbjudits. 

13. Varför inte försöka ”utveckla” personalens förslag så att det håller sig inom 
lagar och regelverk!
SVAR: Dialog pågår och det finns delar i personalens förslag som går att utveckla. 
Bland annat föreslår man ett utökat samarbete med andra kommunala kök på ön och 
där bland annat förskolan och skolverksamheten. Vid kontakt med dessa 
verksamheter är de öppna för ett ökat samarbete. Att däremot förlägga all 
kostverksamhet till Annero anser företrädare från skolans kostorganisation inte vara 
aktuellt i nuläget, men idéer om ökad samverkan kan ju trots det utvecklas.

14. Varför satsar inte kommunen på landsbygden?
SVAR: Genom olika typer av styrdokument som fattas av kommunfullmäktige antas 
inriktningen för kommunens utveckling av landsbygden. Bland annat finns 
målsättningar kring landsbygdsutvecklingen inom ramen för det så kallade 
kommunprogrammet. Utöver detta finns ett särskilt handlingsprogram för utvecklingen 
av landsbygden i Jönköpings kommun. Aktuellt program är under revidering och det 
pågår nu under hösten 2019 dialogmöten vid sju tillfällen (bland annat på Visingsö) 
vad gäller innehåll och inriktning för kommande år framåt.

15. Är det rimligt att skicka iväg en äldre (kanske sjuk) person 10-15 mil bort från 
anhöriga?
SVAR: Jönköpings kommuns planering vad gäller lokalisering av äldreomsorgen har 
utgått från att få en geografisk spridning på de 37 äldreboenden som idag finns i 
kommunen. Det betyder att kommunen oftast kan erbjuda ett boende i närhet av det 
ordinära boendet i stora delar av kommunen Det finns dock undantag då exempelvis 
den enskilde har behov av demensvård eller specialiserad hälso- och sjukvård (ex 
Lönnen vårdboende som är lokaliserad på Ekhagen). Dessa enheter har inte samma 
geografiska spridning som de särskilda boendena. Det finns även undantag där 
kommunen av mycket särskilda skäl måste göra en tillfällig placering på annan ort. 
Målsättningen är att tillgodose den enskilde och närståendes önskemål så långt det är 
möjligt.

16. Hur fungerar hemsjukvården? Helger, nätter, kvällen.
SVAR: Hemsjukvården är organiserad dygnet runt och även på natten. 
Hemsjukvården arbetar som regel med planerade besök hos de som är inskrivna i 
hemsjukvård. Det finns dock en beredskap i kommunen för att under alla tider på 
dygnet göra besök hos hemsjukvårdspatienter om det föreligger ett behov av hälso- 
och sjukvård. Genom delegering kan hälso- och sjukvårdsinsatser överlåtas till 
personal i hemtjänsten och på äldreboende, vilket i praktiken betyder att den enskilde 
exempelvis kan få ordinerad läkemedelsbehandling av äldreomsorgens personal även 
nattetid. Sjuksköterska finns också att tillgå för rådgivning under natten och på helger.



Kommunen ansvarar för hemsjukvård upp till sjuksköterskekompetens, vid behov 
sker vården i samråd med aktuell vårdcentrals läkare. Om det finns behov att 
samråda med läkare på natten så sker detta med den vårdcentralsläkare som har 
bakjour. Hemsjukvården är organiserad för att kunna göra planerade hembesök i hela 
kommunen under hela dygnet. När det gäller Visingsö så finns en begränsning som 
beror på att kommunikationsmöjligheter till och från ön eftersom färjan inte är i trafik 
nattetid. Om det gäller en akut försämring av sjukdomstillståndet hos person som är 
inskriven i hemsjukvård kan det bli aktuellt för sjuksköterska att åka till Visingsö, detta 
sker då med båt med hjälp av sjöräddningen. Om det är aktuellt ambulanstransport till 
sjukhus så larmas SOS via 112. SOS ombesörjer hämtning av personen med hjälp av 
Räddningstjänstorganisation på ön och ambulans möter upp i Gränna hamn. 

17. Har kommunen koll på hur många 65+ som bor på Visingsö?
SVAR: Kommunen gör årligen befolkningsprognoser. Nämnden gör dessutom årliga
prognoser vad gäller gruppen äldre. Detta används bland annat i planering och
lokalisering av framtida äldreboenden. Det innebär att det även finns en prognos för
gruppen 65+ på Visingsö. Dock är prognosen för Visingsö inte helt träffsäker baserat
på att det är svårt att göra prognoser på allt för avgränsade områden.

18. Hur kan en personalintraprenad blir en framgång om inte det gör det i
kommunens regi?
SVAR: En intraprenad är en kommunal verksamhet, men där personalen har en
högre grad av självplanering.

19. Eftersom det innebär speciella behov om man bor på en ö, så bör också
serviceutbudet anpassas till detta.
SVAR: Äldreomsorgen på Visingsö behöver ta hänsyn till de förutsättningar som
uppstår. Bland annat planerar vi med en höjd grundbemanning med hänsyn till
svårigheten att på kort tid ersätta personal vid sjukledigheter med mera.
Äldreboendet har också en högre ekonomisk ersättning av den anledningen att den
är organiserad på en ö.

20. Kan Skärstad, Gränna och Visingsö ha en gemensam personalpool?
SVAR: Samplanering är något som vi utvecklar allt mer. Det finns inga regelmässiga
begräsningar vad gäller att samplanera och ha en gemensam personalpool då
äldreomsorgen i Jönköping organiseras under en och samma nämnd.
Förvaltningen har under året påbörjat en ny bemanningsstrategi som grundar sig i en
mer flexibel schemaläggning utefter verksamhetens behov samt att kunna erbjuda
alla medarbetare en heltidstjänstgöring. Gränna äb och Annero/hemtjänst Visingsö
har under hösten påbörjat samma längd på verksamhetens schemaperiod. En del
samarbete med Gränna hemtjänst förekommer också på sikt. Detta göra att när
området uppnått den högre tätheten för att bemanna frånvaro ska kunna ersätta
frånvaro med ordinarie personal i större utsträckning. På sikt är planen att man också
kan arbeta inom de olika verksamheterna med viss planering i sk resurspass. Där är
vi inte än. Gränna/Visingsö har haft en egen pool under ett flertal år där nu befintliga
medarbetare har fördelats ut i respektive verksamhet för att förstärka upp den
ordinarie personalstyrkan, men ff kan bokas på enskilda arbetspass i de olika
verksamheterna. Enhetschefer har ett samarbete idag och framtida
bemanningsplanering.



21. Hur kan det komma sig att ett § 12 hem och Trafikverket lyckas rekrytera
personal men inte äldreomsorgen?
SVAR: Frågan är svår att fullt ut besvara då vi inte har full inblick i Statens
Institutionsstyrelser och inte heller trafikverket planerar sina verksamheter. Det vi kan
uttala oss om på en generell nivå är att olika verksamheter har olika arbetstidsavtal.
Det innebär att arbetsgivare och arbetstagare har kommit fram till lite olika regelverk
för olika branscher när det gäller hur bemanning kan planeras och vilka villkor som
gäller för dagpersonal och nattpersonal osv. Vad gäller Statens Institutionsstyrelser
så har vi en uppfattning om att de arbetar bland annat med jourverksamhet samt mer
sammanhållande arbetspass över flera dygn. Vår uppfattning är att det därmed blir
svårt att fullt ut dra paralleller mellan olika branscher som i grunden har olika avtal att
förhålla sig till. Kontakt togs med Stigby under 2017-2018 utan något resultat i ett
ökat samarbete. Dåvarande enhetschef har vid flera tillfällen sökt möjligheter hos
enskilda intressenter som hört av sig men vid närmare beskrivning och när behov av
arbetskraft har varit aktuell har ingen visat intresse.

22. Kommer att det behövas mindre antal personal med ett trygghetsboende?
SVAR: Ett trygghetsboende är ett boende som inte kräver någon form av
omvårdnadsbehov för att kunna flytta till boendet. När behov uppstår kan man
ansöka om hemtjänstinsatser, men även ha rätt till hemsjukvård.

23. Kommer det att anställas mer inom HS vid trygghetsboende HS vill heller inte
åka till Visingsö efter ordinarie SSK (efter 14.40)
SVAR: Inom ramen för ett trygghetsboende regleras kommunens bemanning av
hälso- och sjukvårdspersonal utifrån den enskildes behov. Det sker på samma sätt
som de personer som idag har behov av hemsjukvård i det ordinära boendet.

24. Varför har ledningen för social/äldreomsorg så ”tråkig” attityd mot öborna?
SVAR: Nämnden och förvaltningsledningens inställning är att arbeta konstruktivt med
att även i fortsättning säkerställa en god äldreomsorg på Visingsö. Vi kan bara
beklaga om det finns en annan uppfattning. Det går självfallet bra att löpande
kontakta nämnd och förvaltning om det finns frågor eller synpunkter.

25. Vi (personalen) känner att ingen lyssnar på våra förslag. Varför?
SVAR: Vi kan bara beklaga om det finns en sådan uppfattning hos medarbetare i
socialförvaltningen. Viktigt att dessa frågor lyfts med den närmaste arbetsledningen
vid de tillfällen där den här typen av frågor kan hanteras såsom arbetsplatsträffar eller
arbetsplatskonferenser. Vi har stor förståelse för den känsla av frustration som kan
uppstå vad gäller utmaningar att bemanna och långsiktigt planera för verksamheten
över tid.

26. Varför inte bedriva 2 sorters boende. Särskilt boende inne och trygghetsboende
på husen runt om?
SVAR: Det finns idag lägenheter runt äldreboendet som skulle kunna fungera som
trygghetslägenheter eller lägenheter för äldre personer över exempelvis 70 år.
Kvarstår gör dock utmaningen att bemanna för den del av verksamheten som ska
organiseras som särskilt boende. Sammantaget är detta en del i det arbete som vi
har framför oss och där även hyresvärden Junehem är involverad i dialogen om
framtida planering.

27. Varför tror ni att personalstyrkan kommer att minska?



SVAR: Vi anser inte att personalstyrkan ska minska. Det arbete som nu pågår 
handlar om att övertid arbeta med den framtida äldreomsorgen på Visingsö och bland 
annat då även titta på behov av andra boendeformer.  

28. Ordna med utbildning! Arbeta 50 % och plugga 50 %
SVAR: Kommunen anordnar genom Utbildning och arbetsmarknadsnämnden olika
gymnasieutbildningar, men även vuxenutbildningar med inriktning mot omvårdnad.
Inom ramen för vissa av dessa utbildningar är studietakten reducerad så att eleven
kan arbeta parallellt med studierna. Det finns ingen egentlig begränsning som gör
detta inte är möjligt utan det handlar om att den enhet som berörs måste planera för
att en medarbetare har ledigt för studier vissa tider i veckan. Denna inriktning
understöds av den policy för studier som finns antagen i kommunen.

29. Är dörren till ”särskilt boende” stängt?
SVAR: Annero har idag sju personer boende på äldreboendet, vilket idag är i nivå
med den bemanning vi har på enheten. Utöver detta finns det en pågående utredning
om särskilt boende. De personer som bor på Visingsö och som har behov av vård
och eller omsorg kan kontakta kommunens myndighetsenhet. Där genomförs en
biståndsbedömning som leder fram till ett beslut. Beslutet kan omfatta insatsen
särskilt boende eller någon form hemtjänst. Ett beslut kan också vara ett avslag, vilket
då är möjligt att överklaga till förvaltningsrätt. Sammanfattningsvis så är det viktigt att
understryka att den som upplever ett behov har att ansöka till kommunen som är
skyldiga att påbörja en utredning och göra en bedömning. Kommunen har sedan att
bedöma inom vilken verksamhet (boende) som behovet kan tillgodoses. Utmaningen
just nu vad gäller äldreboendet på Visingsö handlar om de långsiktiga
förutsättningarna att rekrytera, då medelboendetiden är cirka tre år.

30. Vad har kommunen för framtidsplaner för Annero?
SVAR: När det gäller kommunens planering för vården och omsorgen på Visingsö så
ser vi boendet, hemsjukvården och hemtjänsten som tre delar som sammantaget
utgör äldreomsorgen på Visingsö. Vi har oavsett geografiska förutsättningar att
säkerställa att hemtjänsten och hemsjukvård kan ges till de som har behov av detta
på Visingsö.

31. Är det inflyttningsstopp?
SVAR: De personer som bor på Visingsö och som har behov av vård och eller
omsorg kan kontakta kommunens myndighetsenhet. Där genomförs en
biståndsbedömning som leder fram till ett beslut. Beslutet kan omfatta insatsen
särskilt boende eller någon form hemtjänst. Ett beslut kan också vara ett avslag, vilket
då är möjligt att överklaga till förvaltningsrätt. Sammanfattningsvis så är det viktigt att
understryka att den som upplever ett behov har att ansöka till kommunen som är
skyldiga att påbörja en utredning och göra en bedömning.

32. Det är säkert så, att ingen ”vågar” söka plats om boende på Annero om de inte
vet att de får stanna kvar.
SVAR: De personer som bor på Visingsö och som har behov av vård och eller
omsorg kan kontakta kommunens myndighetsenhet. Där genomförs en
biståndsbedömning som leder fram till ett beslut. Beslutet kan omfatta insatsen
särskilt boende eller någon form hemtjänst. Ett beslut kan också vara ett avslag, vilket
då är möjligt att överklaga till förvaltningsrätt. Sammanfattningsvis så är det viktigt att



understryka att den som upplever ett behov har att ansöka till kommunen som är 
skyldiga att påbörja en utredning och göra en bedömning. 

33. Varför finns det inget hemsjukvårdsteam på Visingsö alla dagar?
SVAR: Hemsjukvården är uppdelad i 12 Hälso- och sjukvårdsteam (HS-team) under ledning 
av en chef för respektive team. HS-teamen är huvudsakligen indelade utifrån olika 
geografiska områden i kommunen där de har att organisera hemsjukvård i ordinärt boende 
och hemsjukvård i särskilt boende. Några HS-team har ett mer specialiserat uppdrag. Ett 
team är exempelvis inriktat mot socialpsykiatri och intellektuellt funktionshindrade och ett 
team organiserar Ekhagens gästhem och Lönnens korttidsboende. Varje team utgår från en 
baslokal. I HS-team 1:s geografiska ansvarsområde ingår Visingsö, Gränna, Gränna 
landsbygd och Ölmstad. HS-team 1 har sin baslokal i Gränna.
Det är inte försvarbart att organisera en hemsjukvård så att det finns personal i alla delar av 
kommunen alla dagar i veckan, varken resursmässigt eller ekonomiskt. Det finns inte någon 
del av kommunen som har ett hälso- och sjukvårdsteam alla dagar i veckan. På kontorstid 
har de nio HS-teamen med ”geografiska ansvar” primärt ett avgränsat ansvarsområde. För 
HS-team 1 är detta Visingsö, Gränna, Gränna landsbygd och Ölmstad. På kvällar och helger 
(dagtid) är det färre personal som arbetar och de som arbetar har då primärt ett större 
geografiskt ansvarsområde. Till exempel samarbetar då HS-team 1, 2 och 3 och har då 
ansvar för hela östra delen av kommunen. Man utgår då från ett av HS-teamens kontor men 
arbetstiden läggs framför allt på hembesök utifrån behovet hos de medborgare som är 
registrerade i hemsjukvård. På nätterna har de sjuksköterskor som arbetar hela kommunen 
som sitt ansvarsområde.

34. Intraprenad kräver förmodligen samma behov av bemanning? Problemet inte löst. 
SVAR: En intraprenad är en kommunal verksamhet, men där personalen har en högre grad 
av självplanering. En intraprenad har ju att utgå från samma förutsättningar som kommunen 
har vad gäller planering och bemanning. Det utesluter ju inte att en intraprenad kan vara en 
faktor som hypotetiskt gör att exempelvis intresset för att söka arbete på enheten skulle öka. 
Att lyfta fram det aktuella
”mervärdet” som en drift av en intraprenad innebär ligger i ansökningsprocessen i de fall en 
personalgrupp önskar bilda en intraprenad. Beslut om bildandet av intraprenad åvilar 
äldrenämnden, men måste initieras av en majoritet i personalgruppen. Just nu finns ingen 
ansökan om att bilda en intraprenad.

35. Hur löser man maten till de som vill bo i ett trygghetsboende?
SVAR: Då ett trygghetsboende är att betrakta som en vanlig hyreslägenhet är det i form av 
hemtjänst som den enskilde kan få hjälp med matinköp eller matlåda. Exakt hur detta skulle 
fungera i praktiken på Visingsö måste finnas med i ett fortsatt arbete om det är aktuellt med 
att i någon form organisera ett trygghetsboende på Visingsö. Men den princip som beskriv 
enligt ovan är den som idag gäller på kommunens övriga Trygghetsboenden. Vad som finns 
på ett trygghetsboende är en trygghetsvärd som kan bistå med visst stöd och samordning 
kring aktiviteter av olika slag. I det sammanhanget kan det finnas ett kök att tillgå för att 
kunna organisera fika med mera.

36. När man summerar äldreomsorgens och Junehems besked så är det tydligt att 
kommunens linje är affärsmässighet framför äldreomsorg
SVAR: Kan bara beklaga om det finns en uppfattning om att detta skulle vara kommunens 
inställning. För att kunna diskutera framtidens äldreomsorg på Visingsö så är det viktigt att 
såväl äldrenämnden och Junehem är involverade i arbetsprocessen. Sedan i somras deltar 
Junehems ordförande och VD i de dialogmöten som genomförts för att se på möjliga 
förbättringar och möjligheterna till framtida investeringar.

37. Hur många personer finns plats för vid ett ev. trygghetsboende på Visingsö?SVAR: Ett 
särskilt boende är omgärdat av en rad krav på verksamhetens utformning. Ett 
trygghetsboende handlar mer om att anpassa lägenheter vad gäller storlek och standard 
efter framtida hyresgästers efterfrågan. Utan att ta hänsyn till kostnader kan



anpassningar göras av nuvarande lägenheter om det föreligger en efterfrågan, men 
det åvilar Junehem att göra en sådan bedömning.  

38. Varför görs inget för att lyfta upp status för USK så att det blir ett attraktivt jobb
så fler söker utbildning inom äldrevården?
SVAR: Det görs en rad olika aktiviteter i kommunen. Både vad gäller äldrenämnden,
men även utbildning- och arbetsmarknadsnämnden som har att svara för att
organisera olika utbildningsprogram. Genom PRAO och feriepraktik är det ungdomar
som ser framtida möjligheter vad gäller arbete inom vård och omsorg. Hela
välfärdens utmaning är att gruppen äldre kommer öka snabbare än den del av
befolkningen som är yrkesverksam. Det är med andra ord ökningstakten vad gäller
framtida vård och omsorg som är den stora utmaningen. Med all sannolikhet behöver
kommuner möta detta med en rad olika strategier. Att öka tjänstgöringsgraden hos
nuvarande personal är en sådan strategi där vi idag har ett utvecklingsarbete som
handlar om att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Det pågår
också en utveckling som rör digitalisering där kommunen har olika pågående projekt.

39. Vi föreslår att kommunen går in med ett särskilt stöd till Junehem för
ombyggnad till ett trygghetsboende. Vi löser då många problem. Fler äldre kan
bo på Visingsö, vi får ”rotation” på husförsäljning, vilket innebär att dessa
frigörs för barnfamiljer som söker hus alt större lägenheter.
SVAR: Ett av skälen till att vi i Sverige initierat trygghetsboenden på
bostadsmarknaden handlar bland annat om att finna anpassade lösningar för äldre
som vill flytta från villa och lägenhet till ett mer anpassat boende utan att för den skull
ha ett så omfattande behov av vård och omsorg att man behöver ett särskilt boende.
Möjligheten med en ökad rörlighet möjliggör för andra grupper att finna en bostad. Vi
vill inte påstå att detta fullt ut rör Visingsö men påståendet (39) är på en samhällsnivå
en riktig iakttagelse. Det är ett av skälen till att Jönköpings kommun försöker
stimulera tillkomsten av trygghetsboende på fler platser i kommunen.

40. Vad är skillnaden i finansiering mellan de olika boendeformerna och hur ser
den ut?
SVAR: Ett särskilt boende har en grundersättning från äldrenämnden samt en
ersättning per boende baserat på den enskildes vård och omsorgsbehov. Hälso- och
sjukvården som ges på boendet av sjuksköterska är anslagsfinansierat med en
budget för respektive enhet/ team. På ett trygghetsboende utförs hälso- och sjukvård
utifrån samma princip medan övrig omvårdnad ges i form av hemtjänst. Hemtjänsten
utgår från en beviljad tid som sedan planeras och utförs av personal.

41. Vad krävs för kompetens på bemanning för Trygghetsboende?
SVAR: Den bemanning som finns är en så kallad trygghetsvärd. Den ska vara ett
trygghetsskapande stöd och samordna aktiviteter på trygghetsboendet. Den utför
ingen vård eller omsorg och av den anledningen ställs inga krav på
omsorgsutbildning. Övriga insatser som utförs är i form av hemtjänst. Det baseras på
det behov som föreligger hos den enskilde och kan därmed variera över tid. I lokalen
kommer det även finnas behov av att personalen har lokaler för planering och
ombyte. För dessa insatser har kommunen som målsättning att den ska utföras av
utbildade undersköterskor. Idag är i genomsnitt 80% av all personal i vård och
omsorg undersköterskor i kommunen. På Visingsö är den siffran lägre, idag 73%.

42. Varför kan man inte anställa fler vårdbiträden som avlastar undersköterskor?



SVAR: Över tid så har vården och omsorgen till äldre blivit mer komplex. I takt med 
att vi lever längre så ökar också andelen äldre med en sammansatt problematik. 
Behovet av personal med rätt kompetens och idag diskuteras allt mer behovet av 
specialist utbildade undersköterskor. Målsättningen är därför att ha en hög andel 
undersköterskor för att bland annat kunna utföra delegationer av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. I vissa kommuner förekommer projekt där så kallad 
servicepersonal gör delar av undersköterskans uppdrag. Ex städ, tvätt med mera. Det 
finns fördelar med ett sådant upplägg men kräver också samordning mellan flera 
enheter och områden för att bli fullt ut funktionell.  
  

43. Starta en utbildning på Braheskolan för vårdbiträden och undersköterskor. 
SVAR: Varje folkhögskola har en statlig finansiering som med ett ansvar att verka för 
en utbildning inom det kompetensområde som verksamheten besitter. För att lyckas 
med sitt uppdrag behöver folkhögskolan matcha sitt utbud mot att elever söker 
aktuella utbildningar. Det finns med andra ord inga hinder vad gäller äldrenämndens 
uppdrag om en folkhögskola vill påbörja en utbildning till undersköterska eller 
liknande. Socialförvaltningen kommer att undersöka intresse från Braheskolan vad 
gäller den här typen av utbildning, men det ligger utanför kommunens påverkan att 
avgöra utbildningsinriktning för enskild folkhögskola.  
 

44. Hur ser framtiden ut för Annero? Läggas ner? Vara kvar? Utvecklas? 
SVAR: Det finns inget beslut eller förslag om att lägga ned någon verksamhet. För 
tillfället pågår en process där kommunen genom äldrenämnden och 
socialförvaltningen för en dialog med olika företrädare kring den framtida 
äldreomsorgen på Visingsö. Syftet med detta är att fånga in synpunkter från såväl 
personal som Visingsöbor. Med det som bakgrund behöver sedan äldrenämnden i 
samverkan med Junehem lägga fast en plan för den fortsatta utvecklingen av 
äldreomsorgen på Visingsö.  
 

45. Junehem kan söka statliga pengar för ombyggnad. Har det undersökts? 
SVAR: Junehem söker de statliga subventioner de har rätt till, men ansökningar 
måste också matchas med framtida investeringar. Vad gäller att bygga eller 
omvandla en hyresfastighet till trygghetsboende finns statliga medel att söka genom 
Boverket.  
 

46. Varför är det så svårt att samarbeta över kommunens förvaltningsgränser? 
SVAR: Frågan utgår från att det är svårt att samarbeta, vilket är ett påstående som 
inte går att bemöta mer än att det kan finnas andra uppfattningar om så är fallet. I 
Jönköpings kommun har vi organiserat oss i olika förvaltningar och kommunala 
bolag. Vad gäller kommunala bolag skedde inför 2019 en sammanslagning av flera 
kommunala bolag. Socialförvaltningen är en och samma förvaltning och som har att 
organisera all vård och omsorg i kommunen. Utifrån kommunens storlek är vi relativt 
få förvaltningar och bolag i jämförelse med en del andra jämnstora kommuner. Våra 
förvaltningar och bolag har olika uppdrag och det uppstår självfallet löpande frågor 
där förvaltningar kan ha olika uppdrag och roller, vilket är en förutsättning som alla 
organisationer har att hantera.  
 

47. Varför är inte Junehem intresserade att söka lösningar för Annero? 
SVAR: Junehem deltar på de möten som kommunen organiserar kring den framtida 
äldreomsorgen på Visingsö. De deltar bland annat genom VD samt styrelsens 
ordförande.  



 
48. Statusen för yrket undersköterska måste höjas. Varför görs ingenting? 

Jönköpings kommun driver en rad olika aktiviteter som sammantaget syftar till att gör 
arbetet inom vård och omsorg attraktivt. Vi ser dock en utmaning vad gäller antal 
sökande till bland annat omvårdnadsprogram till gymnasiet i relation till ett ökat behov 
av att rekrytera personal över tid. Jönköpings kommun är en kommun med en bred 
och omfattande verksamhet. Som anställd i Jönköpings kommun finns en rad olika 
verksamheter som gör att en anställd över tid kan fördjupa sig inom. Det finns också 
möjlighet till olika uppdrag inom ramen för varje enhet där man kan ta ett utökat 
ansvar för olika områden. Vid rekrytering finns också en beskrivning av kommunens 
olika förmåner som gäller sådant som friskvård med mera. För nattpersonal finns 
exempelvis en arbetstidsförläggning som är lägre än rådande kollektivavtal etc. Att 
åstadkomma en heltidsorganisation är också en viktig förutsättning för att öka den 
arbetade tiden med möjlighet att trygga en framtida pension. Vi tror också att vi som 
arbetsgivare behöver lyfta fram det angelägna uppdraget som finns inom vården och 
omsorgen. Det pågår också löpande olika typer av aktiviteter där kommunen via olika 
medier, besök i skolor osv. försöker marknadsföra yrket och möjligheten till utbildning 
och anställning i kommunen. Sedan en tid pågår också ett förbättringsarbete som 
handlar om att organisera PRAO (högstadiet), arbetsplatslärande (gymnasium) så att 
vi på ett bättre sätt ger en bild av möjligheterna till arbete inom vård- och omsorg. 
Under högstadiet görs ju gymnasievalet och det är viktigt att kommunen som 
arbetsgivare organiserar en bra PRAO-period för de ungdomar som kan ha ett 
intresse för ett gymnasieval med inriktning mot vård och omsorg. Detta arbete sker i 
nära samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.  
 
 

49. Runö Folkhögskola i Stockholm, Kista Folkhögskola, Strömbäcks folkhögskola, 
Sjöviks Folkhögskola. Alla bra exempel där teoretisk undervisning varvas med 
praktiskt arbete inom äldrevården. Braheskolan Visingsö skulle kunna utbilda 
personal för Annero, Gränna och Skärstad. 
SVAR: Varje folkhögskola har en statlig finansiering med ett ansvar att verka för en 
utbildning inom det kompetensområde som skolan besitter. För att lyckas med sitt 
uppdrag behöver folkhögskolan matcha sitt utbud mot att elever söker aktuella 
utbildningar. Det finns med andra ord inga hinder från kommunens sida om en 
folkhögskola vill påbörja en utbildning till undersköterska eller liknande. 
Socialförvaltningen kommer att undersöka intresse från Braheskolan vad gäller den 
här typen av utbildning, men det ligger utanför kommunens påverkan att avgöra 
utbildningsinriktning för enskild folkhögskola.  
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