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§ 130

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.
I samband med detta hälsas två nya ersättare välkomna till nämnden, PerOlov
Norlander (M) och Lars Hoel (M). Dessutom konstateras att Anna Nordenankar (M) valts in som ordinarie ledamot istället för ersättare.
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§ 131

Information
a) Folkhälsoarbete för äldre
Jesper Ekberg, Paula Bergman och Eva Timén från folkhälsoavdelningen
vid Region Jönköpings län har bjudits in för att tala om hur man från regionens håll arbetar med frågor som rör folkhälsa och äldre. I samverkan
med bland andra Jönköpings kommun anordnas olika aktiviteter som syftar till att främja hälsan bland länets äldre befolkning. Bland de aktiviteter
som anordnas återfinns danskurser och självhjälpsgrupper kring psykisk
ohälsa.
Arbetet utgår från fyra hörnpelare: fysisk aktivitet, social gemenskap och
stöd, bra matvanor och meningsfullhet/delaktighet. En viktig målsättning
med arbetet är att ändra attityder kring att bli gammal och lyfta de positiva
aspekter och möjligheter som finns.
b) Verksamhetsrapport november 2016
Janos Dios, ekonomichef, lämnar en ekonomisk prognos för november
månad. Äldrenämnden har en budget på 1 392 mnkr för 2016. För året
väntas en positiv avvikelse mot budget med 22,5 mnkr vilket är oförändrat
sedan föregående prognos.
c) DIALOGEN – 10 förbättringsområden
DIALOGEN är socialförvaltningens strategi för att möta framtidens utmaningar, och antogs av socialnämnden och äldrenämnden 2012. Dialogen
fungerar även som förvaltningens ledningssystem för kvalitet, i enlighet
med Socialstyrelsens kriterier.
Efter de två första åren sammanställdes en skrift med kortare beskrivningar
av 100 initiativ från Dialogen. Nu har en ny bok tagits fram, som kallas
”10 Förbättringar från Dialogen, en långsiktig strategi för att utveckla en
innovativ, sammanhållen och hållbar socialtjänst”.
Stefan Österström, biträdande socialdirektör och Karl Gudmunsson, socialdirektör, delar ut exemplar till nämndens ledamöter och beskriver att innehållet till största del författats av olika följeforskare, som fokuserat på
tio större förbättringsarbeten inom Dialogen och utvärderat dessa. Utvärderingarna har fokuserat på att analysera om satsningarna inneburit ett ökat
värde för medborgaren och verksamheterna där de bedrivs.
Nämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall (KD) vill till protokollet anteckna att nämnden vill uttrycka stor tacksamhet för att förvaltningen så
konsekvent arbetar med kvalitetsarbete och med att utveckla processer på
ett ihållande sätt.
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d) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson lämnar bland annat följande information:
- Äldreomsorgen i Jönköpings kommun har utsetts till årets vardagshjältar vid Pingstkyrkans årliga konsert Klingande julkort.
- Strategisk planering pågår kring hur man ska locka fler att arbeta i socialförvaltningens verksamheter.
- En kommunikatör är nu knuten till ledningsgruppen för att det ska gå
snabbare och enklare att kommunicera ut viktiga budskap och saker
man vill marknadsföra.
- En arbetsgrupp har tillsatts på förvaltningen, för att bevaka och följa
upp behovet av platser i särskilt boende. Detta mot bakgrund av att
äldrenämnden i maj 2016 gav förvaltningen i uppdrag att årligen återkomma till nämnden med en lägesrapport, där utbudet av särskilda
boenden ställs i relation till bland annat förändringar i efterfrågan, nationella trender och demografi.
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§ 132

Meddelanden
a) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode
kommer att begäras för perioden 2016-11-17 - 2016-12-20
Dnr: Än/2016:69
b) Beslut från kommunfullmäktige 2016-11-24
− § 317 Ledamot och ersättare i äldrenämnden: Anna Nordenankar (M),
Per-Olof Norlander (M)
− § 318 Ersättare äldrenämnden: Lars Hoel (M))
Dnr: Än/2015:107
c) Sammanställning av medborgardialoger: äldrenämnden och socialnämnden
Dnr: Än/2016:145
d) Minnesanteckningar från ReKo-gruppen, 2016-11-18
e) Minnesanteckningar Strategigrupp äldre, 2016-10-07
f) Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2016-11-18
Dnr: Än/2015:67
g) Resultat från kommunrevisionens granskning av nämndens ansvarsutövande
Dnr: Än/2016:159
h) Beslut från Konkurrensverket om att avskriva ärende om dokumentationsplikt, 2016-12-08
Dnr: Än/2016:119

Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 133

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Beslut i Lex Sarah-ärende (ÄO/FO), daterade 2016-11-29, 2016-12-07 (2
st) och 2016-12-16
Dnr: Än/2016:42

Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 134

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
− § 135 Verksamhetsplan för äldrenämnden 2017
Föredragande: Stefan Österström, bitr. socialdirektör och Janos Dios, ekonomichef
−

Justerandes sign

§ 136 Internkontrollplan 2017
Föredragande: Stefan Österström, bitr. socialdirektör och Janos Dios, ekonomichef
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§ 135

Verksamhetsplan för äldrenämnden 2017
Än/2016:34 041
Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till en verksamhetsplan för äldrenämndens verksamhet 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-07
Verksamhetsplan, daterad 2016-12-07
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2017 inom äldrenämndens område fastställs.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
december 2016. Kommunal har då framfört att relationen till medborgaren är
viktig och inte får tappas om fler personer ska ingå kring omsorgen om medborgaren. Denna synpunkt refererar till det uppdrag i verksamhetsplanen som
handlar om att genomföra en fördjupad utredning för att se över möjligheten
till att nyttja alternativa kompetenser inom olika yrkeskategorier. Övriga fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag, med ett tilläggsyrkande om att inledningstexten kompletteras i form av ett tillägg av socialförvaltningens ledningsförklaring, som
tar sin utgångspunkt i medborgarens resurser och förmåga.
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Cecilia Hjorth Attefalls (KD) tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S), vill för partierna S och MP lämna följande anteckning till
protokollet:
− ”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bifaller förslaget till
verksamhetsplan. Vi vill dock betona att hade vår verksamhets- och investeringsplan för 2017-2019 bifallits i kommunfullmäktige så hade äldrenämnden haft 8,1 miljoner mer i budgeten för 2017 och 11,6 miljoner för
år 2018 och 2019. Nämnden hade då arbetat med förkortad arbetstid,
sänkta avgifter inom äldreomsorgen och vi hade inte haft några avgiftshöjningar. I kommunfullmäktige fick vi gehör för att det inte genomförs nå-
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gon höjning av maxtaxan, matkorgspriset höjs ej och avgiften för trygghetslarmen halveras.
Vi är glada över att kommunfullmäktige fattade beslut om en summa för
att bryta isoleringen för ensamma äldre, ett förslag som vi har haft med i
vårt förslag till budget i äldrenämnden under flera år.”
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2017 inom äldrenämndens område fastställs.
− Inledningstexten kompletteras i form av ett tillägg av socialförvaltningens
ledningsförklaring, som tar sin utgångspunkt i medborgarens resurser och
förmåga.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 136

Internkontrollplan 2017
Än/2016:152 010
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 25 november 2004 beslutat om riktlinjer för internkontroll i Jönköpings kommun. Enligt dessa anvisningar ska nämnden årligen sammanställa en internkontrollplan för verksamheten. Ansvaret rörande
arbetet med intern kontroll regleras också i 6 kap. kommunallagen (SFS
1991:900).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-02
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-28
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017 fastställs.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
december 2016. Kommunal har då framfört att de gärna ser att arbetsmiljöperspektivet förtydligas i internkontrollplanen. Övriga fackliga företrädarna hade
inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2017 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Janos Dios
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§ 137

Uppföljning av privata utförare 2017
Än/2016:148 040
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktiges antagna ”Program för privata utförare”,
ska alla nämnder utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt verksamhet
och avtal som rör privata utförare ska följas upp.
Socialförvaltningen har flera privata utförare som berörs. Det finns i socialförvaltningen redan ett arbetssätt kring systematisk uppföljning, som kontinuerligt
förbättras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-30
Program för uppföljning av privata utförare (Ks/2016:142 009)
Förvaltningens förslag
− Plan för löpande uppföljning samt plan för arbetet 2017 fastställs.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp den 12 december 2016. Kommunal har då framfört att de vill att texten förtydligas avseende
personalrepresentant, att det i första hand ska avse en facklig representant/skyddsombud. Övriga fackliga företrädare hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Plan för löpande uppföljning samt plan för arbetet 2017 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Karin Pilkvist
Josefin Hagström
Marianne Lillieström
Sara Landerholm
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§ 138

Ansökan om ersättning för trygghetsvärd till Kungsportens trygghetsboende för 2017
Än/2016:134 731
Sammanfattning
Enligt äldrenämndens riktlinjer, ska ansökan om ersättning för trygghetsvärd
till trygghetsboenden ske årligen, och till ansökan ska bland annat verksamhetsberättelse biläggas. Kungsportens Trygghetsboende har ansökt om fortsatt
finansiering av trygghetsvärd för år 2017. Förvaltningen föreslår att äldrenämnden finansierar 75 % enligt gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-30
Verksamhetsberättelse och ansökan, daterad 2016-10-25
Kalkyl trygghetsvärd, inkom 2016-10-25
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Kungsportens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2016 års löneläge innebär det en kostnad på 75 % av 467 600 kr = 350 700 kr.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp den 12 december 2016. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Kungsportens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2016 års löneläge innebär det en kostnad på 75 % av 467 600 kr = 350 700 kr.
Beslutet expedieras till:
Kungsportens trygghetsboende
Ledningsgruppen
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§ 139

Ansökan om finansiering av trygghetsvärd till Öxnehaga Trygghetsboende för 2017
Än/2016:140 731
Sammanfattning
Enligt äldrenämndens riktlinjer, ska ansökan om ersättning för trygghetsvärd
till trygghetsboenden ske årligen, och till ansökan ska bland annat verksamhetsberättelse biläggas. Vätterhem ansöker om att äldrenämnden ska tillhandahålla en trygghetsvärd till Öxnehaga trygghetsboende för år 2017. Förvaltningen föreslår att äldrenämnden finansierar och anställer en trygghetsvärd enligt
ansökan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-05
Ansökan om trygghetsvärd till Öxnehaga trygghetsboende från Vätterhem,
daterad 2016-11-04
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden tillhandahåller en trygghetsvärd med 75 % tjänstgöringsgrad på Öxnehaga trygghetsboende.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp den 12 december 2016. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden tillhandahåller en trygghetsvärd med 75 % tjänstöringsgrad
på Öxnehaga trygghetsboende.

Beslutet expedieras till:
Öxnehaga trygghetsboende
Ledningsgruppen
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§ 140

Ansökan om finansiering av trygghetsvärd till Lindgårdens Trygghetsboende för 2017
Än/2016:165 731
Sammanfattning
Enligt äldrenämndens riktlinjer, ska ansökan om ersättning för trygghetsvärd
till trygghetboenden ske årligen, och till ansökan ska bland annat verksamhetsberättelse biläggas. Stiftelsen Torpahemmet Anna Kjellbergs Minne har ansökt
om fortsatt finansiering hos äldrenämnden av trygghetsvärd för år 2017. Förvaltningen föreslår att äldrenämnden finansierar 75 % enligt gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-05
Verksamhetsberättelse och ansökan, daterad 2016-12-02
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Lindgårdens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2016 års löneläge innebär det en kostnad på 75 % av 467 600 kr = 350 700 kr.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp den 12 december 2016. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Lindgårdens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare. I 2016 års löneläge innebär det en kostnad på 75 % av 467 600 kr = 350 700 kr.

Beslutet expedieras till:
Lindgårdens trygghetsboende
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-21

§ 141

Uppdrag att inventera och beskriva hur samarbetet med civilsamhället ser ut under verksamhetsåret 2016
Än/2016:125 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har i sin verksamhetsplan för 2016 gett förvaltningen i uppdrag
att inventera och beskriva hur samarbetet med civilsamhället ser ut under verksamhetsåret. Inventering har skett på kommunens särskilda boenden, genom
kontakt med fritidskonsulenter och samordnare på Seniorernas Hus.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-21
Bilaga 1: Sammanställning äldreboenden
Bilaga 2: Sammanställning fritidskonsulenter
Bilaga 3: Sammanställning Seniorernas Hus
Förvaltningens förslag
− Redovisningen, av hur samarbetet med civilsamhället sett ut under verksamhetsåret 2016 inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2016-12-21
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande:
− Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att fördjupa analysen av äldreomsorgens samarbete med civilsamhället. Fokus bör bland annat ligga på
att särskilja vad som är frivilliga och vad som är kommunalt finansierade
insatser, för att tydliggöra civilsamhällets särart.
− Analysen bör även beakta de relativt stora variationerna i enheternas kontaktytor, och om det finns centrala stödfunktioner för att underlätta enheternas relationsskapande med ett mångfasetterat civilsamhälle.
− Dessutom bör analysen beakta om det i dagsläget finns nödvändiga strukturer inom äldreomsorgen för att främja mångfald. Det kan exempelvis
gälla språklig och religiös bredd i olika samverkansgrupper.
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Cecilia Hjorth Attefalls (KD) tilläggsyrkande.
Äldrenämndens beslut
- Redovisningen, av hur samarbetet med civilsamhället sett ut under verksamhetsåret 2016 inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, godkänns.
- Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att fördjupa analysen av äldreomsorgens samarbete med civilsamhället. Fokus bör bland annat ligga på
att särskilja vad som är frivilliga och vad som är kommunalt finansierade
insatser, för att tydliggöra civilsamhällets särart.
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Analysen bör även beakta de relativt stora variationerna i enheternas kontaktytor, och om det finns centrala stödfunktioner för att underlätta enheternas relationsskapande med ett mångfasetterat civilsamhälle.
Dessutom bör analysen beakta om det i dagsläget finns nödvändiga strukturer inom äldreomsorgen för att främja mångfald. Det kan exempelvis
gälla språklig och religiös bredd i olika samverkansgrupper.

Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Camilla Johansson
Maria Edblom
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§ 142

Kurser och konferenser
a)

Forum jämställdhet, Örebro, 31 januari 2017 – 1 februari 2017

Äldrenämndens beslut
a) Följande ledamöter utses att delta: Ingegerd Hugosson (C), Ingrid Forsberg
(S) och Lizette Bülow (SD)
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§ 143

Rapporter från förrättningar
Cecilia Hjorth Attefall (KD), Ann-Marie Hedlund (L) och Kjell Ekelund (S)
har medverkat vid IVO-dagen den 1 december på Elmia Kongress & Konserthus.
Cecilia Hjorth Attefall (KD) har representerat äldrenämnden vid julträffen för
frivilligarbetare inom äldreomsorgen.
Den studiegrupp inom äldrenämnden som samordnas av Thomas Bäuml (M)
har gjort ett studiebesök på Stattutgatans kök den 30 november.
Elisabet Mattsson (M) och Pelle Nordin (S) har den 29 november, inom ramen
för sin studiegrupp, gjort ett studiebesök i Borås för att få information om deras
arbete med hemrehabilitering. Flera tjänstemän, som arbetar med införandet av
hemrehab i Jönköpings kommun, deltog också vid besöket.
Flera av nämndens ledamöter och ersättare har medverkat vid föreläsningar om
mänskliga rättigheter den 22 november. Lizette Bülow (SD) och Kjell Ekelund
(S) redogör för delar av innehållet.
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§ 144

Övrigt
Nämndens 1:e vice ordförande Ann-Marie Hedlund (L) och nämndens 2:e vice
ordförande Lynn Carlsson (S) överlämnar, å nämndens vägnar, en julgåva till
nämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall (S) för att hon i sin roll som ordförande lägger ner stort engagemang och hårt arbete.
Lynn Carlsson (S) vill även tacka förvaltningen för gott arbete, och den styrande alliansen för bra samtalsklimat. Cecilia Hjorth Attefall (KD) tackar
nämnden för konstruktiva diskussioner och den respektfulla ton som utmärker
nämnden, samt förvaltningen för dess stora engagemang till nämndens verksamheter.
Socialdirektör Karl Gudmundsson tackar nämnden för bra samarbete och god
stämning.
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