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§ 74

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som varit utskickad till nämnden, fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-19

§ 75

Information: Trygg och säker vård och omsorg
Marianne Lillieberg, funktionschef inom hälso- och sjukvårdsfunktionen,
lämnar en lägesrapport från utvecklingsprojektet Trygg och säker vård och
omsorg, som drivs på uppdrag av REKO (ledningsgruppen för samverkan
Region Jönköpings län och regionens kommuner). Projektets uppdrag är i
korthet att skapa en ny process för samordnad vårdplanering.
Bakgrunden till projektet är behov av nya rutiner och arbetssätt under 2017,
som en förberedelse inför en lagförändring som förväntas träda i kraft den 1
januari 2018. Syftet med lagändringen är att åstadkomma en god vård, där
ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna
hemmet eller i särskilt boende kan hållas korta och att onödig vistelse på
sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter.
Höstens arbete i projektet kommer fokusera på att skapa en tillitsfull kultur, en
bättre samordning genom användande av SIP (samordnad individuell plan), en
ny samordnad vårdplaneringsprocess vid utskrivning och framtagandet av ett
avtal för personer som är hemgångsklara från sjukhuset.
Marianne Lillieberg berättar också om en ny överenskommelse som ska
förtydliga tillämpningen av KomHem-avtalet mellan regionen och
kommunerna i Jönköpings län.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 76

Information: Månadsrapport för maj 2017
Ekonomichef Janos Dios redogör för nämndens ekonomiska läge per maj
månad. Äldrenämnden har en budget på 1 418, 3 mnkr för 2017. Enligt
nuvarande prognos väntas en negativ avvikelse mot budget med 17 miljoner
kronor vilket är oförändrat sedan föregående prognos.
Den negativa prognosen återfinns inom både hälso- och sjukvård samt
äldreomsorgen. Inom hälso- och sjukvård väntas en negativ avvikelse på 5
miljoner kronor, och inom äldreomsorgen 12 miljoner kronor.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 77

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020
Än/2017:72 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för VIP
2018-2020 på sammanträdet den 27 april 2017. Direktiv och innehåll i ramarna
gavs i särskild skrivning från stadskontoret daterad den 3 april 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-08
Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2018-2020, daterad 2017-06-08
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen har upprättat två förslag till VIP 2018-2020: ett 98 %
alternativ samt ett 99 % alternativ. Äldrenämnden godkänner de upprättade
förslagen.
− Förslagen översänds till kommunstyrelsen
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
12 juni 2017. De fackliga representanterna har inkommit med en gemensam
skrivning, som bifogats det protokoll som delgetts nämnden inför
sammanträdet.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP, lämnar följande yrkande:
−

Ett grundfundament i vår kommunala politik är att äldre ska kunna leva ett
tryggt och värdigt liv. De ska kunna bo kvar i sina hem trots många gånger
omfattande behov av vård och omsorg, allt för att kunna upprätthålla ett
socialt liv. Oavsett boendeform ska äldre känna sig trygga med den vård
och omsorg som kommunen tillhandahåller.
Vi vet att äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet
äldre kommer att öka och kraven växa. Därför behövs det en genomtänkt
och långsiktlig politisk strategi med en helhetsyn som bygger på allas lika
rätt och värde. Äldre får inte bli ett potentiellt sparobjekt i en allt mer
krympande social välfärd.
Personalen kommer att bli än mer viktig i framtiden. Unga människor
kommer att behövas i äldreomsorgen och då måste vi visa att ett arbete
inom äldreomsorgen är både roligt och stimulerande.
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Vi måste också värna om den personal vi har. Vi har tyvärr sett hur
sjukskrivningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Här måste
krafttag till och en fördjupad utredning göras. Det går inte att försvara sig
med att sjukskrivningstalen är höga i hela landet och att personalen blir
sjuka av personliga problem. Arbetsmiljön är viktig och personalen måste
få ett större inflytande och delaktighet över sin vardag. Minutjagandet och
stressen måste därför minska. Det ska erbjudas friskvård och
kompetensutveckling på arbetsplatserna. Vi måste ha en mänsklig
personalpolitik, som gör att vår personal håller sig friska och klarar av att
arbeta fram till pensionen.
Arbetet med att få bort delade turer, måste ske i en snabbare takt och
utökas till fler områden.
Förvaltningen ska informera personalen om möjligheter till intraprenader.
Det ska införas en försöksverksamhet med förkortad arbetstid på några
enheter.
Fler timanställningar ska göras om till tillsvidaretjänster i
bemanningspoolerna. Personalen måste ha en trygg anställning.
Det måste finnas tillräckligt med korttidsplatser och det måste finnas en
möjlighet att få en äldreboendeplats när man inte längre känner att det går
att bo kvar hemma. Nu har vi få tomma äldreboende platser och
korttidsplatser. Betalningsansvaret har ökat kraftigt från regionen.
Förvaltningen måste se över om vi ska tillbaka våra utlånade platser eller
behöver vi bygga nytt.
Vi kan se att antalet hemtjänstpersonal som kommer hem till den äldre har
minskat, men vi tror att det går att få ner ytterligare.
Vi vill att man tittar på hur kommuner som t ex Sundsvall och Landskrona
har gjort med sin hemtjänst. Där har de tagit bort kontrollsystem och fått
ner sjukskrivningar, men framförallt är de äldre och personalen nöjda och
mindre stressade.
Vi avvisar besparingar på äldre. Förslagen till nedskärningar riskerar att
allvarligt försämra kvalitén. Vi vill ha en mer tillgänglig omsorg för de
äldre, en förbättrad arbetsmiljö och en aktiv personalpolitik för personalen.
Det ska inte göras fler konkurrensutsättningar i äldrenämndens
verksamheter.
Vi har under flera år påtalat att vi vill att förvaltningen skulle göra en
uppsökande verksamhet i samarbetet med organisationer som riktar sig till
äldre ska ske i syfte att nå äldre ensamma och äldre med utländsk
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bakgrund. Detta har påbörjats. Det är viktigt att projektet utmynnar i
förslag som gör att de äldres ensamhet minskar.
Aktiviteterna på våra äldreboenden ska ses över, för att få bästa möjliga
kvalitet för de boende.
Äldre ska erbjudas ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter.
Mötesplatser ska finnas i närområdet. Kommunens fritisgårdar kan
användas. Vi vill att Seniorernas hus utvärderas och utvecklas så som de
äldre önskar.
Många anhöriga vårdar sina nära och kära. Det är viktigt att vi vet vad för
stöd de anhöriga behöver. De måste finnas en enkel kanal till
förvaltningen, för att de anhöriga ska få information om vad för stöd som
finns.
Vi vill se en snabbare utveckling av välfärdsteknologin. Detta kan bl. a.
stimulera rörligheten hos de äldre och öka livskvalitén. Det ska finnas
Wi-Fi på alla boenden.
Kunskapen om våld i nära relationer hos äldre ska öka hos personalen.
Det ska utarbetas en policy för lämplig bemanning inom äldreomsorgen i
Jönköpings kommun baserad på bl a kommunprogram, politiska mål etc.
Resurserna till de privata bolagen ska årligen, i samband med VIP,
anpassas utifrån de villkor som gäller för den kommunalt drivna
verksamheten.
I övrigt återkommer vi i samband med förslaget till kommunens
verksamhets- och investeringsplan i höst.
Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) vill, som ersättare för Vänsterpartiet, notera till
protokollet att han bifaller yrkandet från Lynn Carlsson (S).
PerOlov Norlander (M), med instämmande från nämndens ordförande Cecilia
Hjorth Attefall (KD), vill tacka förvaltningen för ett gediget arbete med
framtagandet av VIP:en.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande
respektive Lynn Carlssons (S) yrkande, och finner det förstnämnda yrkandet
antaget.
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Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Anna Nordenankar (M)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Cecilia Hjorth-Attefall (KD)

X
X
X
X

Summa

5

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
5

1

Äldrenämnden har alltså, genom ordförandes utslagsröst, bifallit Cecilia Hjorth
Attefalls (KD) yrkande.
Äldrenämndens beslut
− Förvaltningen har upprättat två förslag till VIP 2018-2020: ett 98 %
alternativ samt ett 99 % alternativ. Äldrenämnden godkänner de upprättade
förslagen.
− Förslagen översänds till kommunstyrelsen
Reservationer
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell
Ekelund (S) och Carl-Evert Werme (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Lena Pettersson
Janos Dios
Marianne Lillieberg
Camilla Johansson
Justerandes signatur
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§ 78

Återrapportering kring möjligheten att i högre grad använda så
kallade bemanningspooler med tillsvidareanställd personal
Än/2015:69 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016 (§ 12) att berörda nämnder,
däribland äldrenämnden och socialnämnden, skulle få i uppdrag att fortsätta sitt
utvecklingsarbete och förbättra sättet att arbeta med bemanningspooler med
tillsvidareanställd personal i syfte att minska behovet av timanställningar.
Avrapportering av detta arbete ska ske senast i juni 2017. Denna tjänsteskrivelse utgör socialförvaltningens svar på detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Än § 147 inkl. tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12
Kf § 12 med kommunalrådsyttranden (2016)
Förvaltningens förslag
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på stadskontorets
begäran att inkomma med redovisning i ärendet.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
12 juni 2017. De fackliga företrädarna har inget att erinra mot förslaget.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
– Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på stadskontorets
begäran att inkomma med redovisning i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 79

Yttrande över ny regional handlingsplan för det ANDTförebyggande arbetet 2017-2021
Än/2017:67 741
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har remitterat Strategi och åtgärdsprogram för
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2017-2021 till bland andra
Jönköpings kommun. Strategidokumentet är en del i att anpassa den nya
nationella ANDT-strategin till de regionala förutsättningarna. Strategin och
åtgärderna omfattar i huvudsak insatser som berörs av ANDT, men kopplas
även till länets folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-03
Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbete i Jönköpings län
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen:
− Äldrenämnden ser positivt på handlingsplanen och samverkan mellan
regionala och lokala aktörer.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
Yttrande till kommunstyrelsen:
− Äldrenämnden ser positivt på handlingsplanen och samverkan mellan
regionala och lokala aktörer.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 80

Nytt inom förvaltningen
Äldreomsorgschef Camilla Johansson lämnar följande aktuell information från
socialförvaltningen:
− Semesterrekryteringen är inne på sluttampen. Det finns några få luckor
kvar att fylla, framförallt i de fall personer hoppat av med kort varsel.
Köks-verksamheterna har varit särskilt svårrekryterade, och olika åtgärder
har därför vidtagits. Det är svårt att i dagsläget veta hur stor effekt
semesterbonusen haft, men detta kommer utvärderas i höst.
− En ny chef för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har rekryterats,
och börjar den 1 oktober.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 81

Yttrande över program för hållbar utveckling – Framtidens
Jönköping 2018-2025
Än/2017:70 010
Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 4 april 2017 rörande
Program för hållbar utveckling - miljö. Äldrenämnden har möjlighet att yttra
sig i ärendet senast den 22 juni 2016. Nämnden ska i sitt yttrande ta ställning
till ändringar och tillägg i programmet, samt om föreslagna förändringar ryms
inom befintliga budgetramar eller om extra medel behöver anslås. Nämnden
ges också möjlighet att vid behov föreslå nya mål eller åtgärder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01
Remisshandling, daterad 2017-04-0 3
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2017-06-01.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2017-06-01.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Anneli Wiklund, Stadskontoret
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§ 82

Uppföljning av "Ett samhälle för alla" program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018
Än/2016:10 750
Sammanfattning
Aktuellt ärende gäller ”Ett samhälle för alla”, programmet för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018, och innehåller en halvtidsrapport av funktionshinderpolitiska programmet. Uppföljning görs inom de två
perspektiven medborgare och verksamhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23
Förvaltningens förslag
- Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska programmet, som redovisas i
bilagan till tjänsteskrivelsen, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
– Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska programmet, som redovisas i
bilagan till tjänsteskrivelsen, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kristine Andreassen
Ulrika Karlsson
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§ 83

Yttrande över Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
2017-2022
Än/2017:74 010
Sammanfattning
Äldrenämnden har av tekniska nämnden fått möjlighet att yttra sig över förslag
till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för åren 2017 - 2022. Förslaget
har tagits fram av Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen.
Programmet ger en redovisning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen,
aktuellt läget på bostadsmarknaden, bostadsbehovet, regionalt perspektiv på
bostadsförsörjningen samt nyproduktionen av bostäder.
Sedan 2013 tas programmet fram vartannat år och däremellan görs en kortare
uppföljning samt revidering av projektplanen som fastställs av
kommunfullmäktige. Socialtjänsten är positiv till bostadsbyggande inom
föreslagna områden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
Förvaltningens förslag
Förslag till tekniska nämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022.
− Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper
där bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför socialtjänstens uttalade önskan
att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet för att i
möjligaste mån undvika dessa situationer.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
Förslag till tekniska nämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022.
− Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper
Justerandes signatur
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där bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför socialtjänstens uttalade önskan
att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet för att i
möjligaste mån undvika dessa situationer.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsavdelningen, tekniska kontoret
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§ 84

Ej verkställda beslut äldreomsorgen kvartal 1, 2017
Än/2017:83 730
Sammanfattning
En gång per kvartal ska äldrenämnden lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut, och hur många av besluten som inte verkställts på nytt inom
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-15
Statistikrapport, daterad 2017-05-15
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg för första kvartalet 2017 lämnas till kommunfullmäktige.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg för första kvartalet 2017 lämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna

Justerandes signatur
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§ 85

Anmälan om personuppgiftsombud
Än/2017:81 700
Sammanfattning
Av reglementet för socialnämnden framgår att nämnden ansvarar för
behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Det
innebär att nämnden är personuppgiftsansvarig. Nämnden kan utse ett
personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett
korrekt och lagligt sätt. Uppgifter om vem som är personuppgiftsombud ska
anmälas till Datainspektionen.
Lars Bergstrand tillsammans med Claes Otterborg är sedan tidigare utsedd till
personuppgiftsombud. Med anledning av att Lars Bergstrand har bytt tjänst
behöver nämnden nu utse ett nytt personuppgiftsombud. Socialförvaltningen
föreslår att den tillträdande administrativa chefen Lisen Prinzencreutz ersätter
Lars Bergstrand som personuppgiftsombud från och med den 1 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-09
Förvaltningens förslag
− Administrativa chefen Lisen Prinzencreutz ersätter Lars Bergstrand som
personuppgiftsombud från och med den 1 augusti 2017.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
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
− Administrativa chefen Lisen Prinzencreutz ersätter Lars Bergstrand som
personuppgiftsombud från och med den 1 augusti 2017.

Beslutet expedieras till:
Datainspektionen
Stadskontoret
Lisen Prinzencreutz
Lars Bergstrand
Claes Otterborg
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§ 86

Meddelanden
a) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att begäras
för perioden 2017-05-17 - 2017-06-19
Dnr: Än/2016:69
b) Ks § 155 - Yttrande över promemoria Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vi utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Dnr: Än/2017:65
c) Ks § 156 - Enkät om strokevården inför granskning av patientsäkerheten inom
Jönköpings och Kalmar län
Dnr: Än/2017:64

d) Minnesanteckningar från möte med ReKo – Ledningsgruppen för samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner, daterade
2017-04-19
e) Samverkansprotokoll från förvaltningens centrala samverkansgrupp, daterat
den 12 juni 2017
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 87

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah-ärende, daterat 2017-05-04, 2017-05-29
Dnr: Än/2017:22
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes signatur
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§ 88

Kurser och konferenser
a) Mänskliga rättighetsdagarna den 9-11 november 2017 på Elmia, Jönköping
Äldrenämndens beslut
a) Anna Nordenankar (M), Göran Filipsson (L), Cecilia Hjorth-Attefall (KD),
Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Lynn Carlsson (S) och
Gunnel Granberg (SD) utses att delta.

Justerandes signatur
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§ 89

Sommarhälsning
Nämndens ordförande Cecilia Hjorth Attefall (KD) önskar nämnden och
förvaltningen en trevlig sommar.

Justerandes signatur
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