JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-18:15
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Cecilia Hjort Attefall (KD)
Thomas Bäuml (M)
Lars Hoel (M)
Anna Nordenankar (M)
Elisabeth Mattsson (M)
Per-Olov Norlander (M)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Claes Carlsson (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Lizette Bülow (SD)

ordförande
§ 25-36 (13:00-17:10)
ersätter Thomas Bäuml (M) § 37-42
ersätter Ingegerd Hugosson (C) § 25- del av § 36 (13:00-16:50)
ersätter Ingegerd Hugosson (C) del § 36-42

ersätter Carl-Evert Werme (MP)
§ 25-41 (13:00-18:05)
ersätter Gunnel Granberg (SD) § 42

Övriga närvarande

PerOlov Norlander (M)
Lars Hoel (M)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Filipsson (L), § 25-del av § 36 (13:00-16:30)
Faraon Koj (S)
Kenneth Kindblom (V)
Lizette Bülow (SD), § 28-42 (14:30-18:15)
Karl Gudmundsson, socialdirektör, § 25-31, 38-39
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Karin Yousif, student, § 25-31, 38-39
Emmie Losdal, student § 25-31, 38-39
Marie Pantzar, projektledare, § 27
Janos Dios, ekonomichef, del av § 28
Marianne Lillieberg, chef hälso- och sjukvården, § 31
Karin Pilkvist, enhetschef, del av § 36
Sara Landerholm, utvecklingsledare, del av § 36
Petter Cederbrink, upphandlingschef, del av § 36
Camilla Johansson, äldreomsorgschef, § 37, 42
Helen Plym, områdeschef, § 37

Utses att justera

Ann-Marie Hedlund

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 4/4 2017, kl 14:30

Underskrifter

Paragrafer 25-42

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Cecilia Hjort Attefall
Justerande

Ann-Marie Hedlund
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§ 25

Fastställande av dagordning
Nämnden fastställer dagordningen med följande frågeställningar som önskas
svar på under sammanträdet:
• Fråga från Pelle Nordin (S) om varför lokala program/aktivitetsblad för
äldre dragits tillbaka i Bankeryd.
• Fråga från Lynn Carlsson (S) om varför man enligt förvaltningens rekryteringsannonse vill anställa undersköterskor inom äldreomsorg på
deltid och inte heltid
• Fråga från Suwannee Wilhelmsson (S) om lokalvårdares roll i socialtjänstens verksamheter
• Förslag från Ann-Marie Hedlund (L) om att förlägga ett nämndssammanträde i räddningstjänstens lokaler
Dessa frågor/förslag diskuteras under punkten ”Övrigt” på dagordningen
(§ 42)

Justerandes sign
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§ 26

Beslut att godkänna närvaro av studenter och personalrepresentant vid nämndens sammanträde
Äldrenämndens beslut
Socionomstudenterna Emmie Losdahl och Karin Yousif medges närvarorätt
vid ärenden som ej innehåller sekretess.

Justerandes sign
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§ 27

Information: Projekt delade turer
Projektledare Marie Pantzar informerar om det projekt, som satts igång med
anledning av beslut från kommunfullmäktige 2015-10-29 (§ 267) om att avskaffa delade turer. Projektet kring delade turer har sedan december 2016 gått
in i en nyuppstart med nytillsatt projektledare. Projektets mål är att finna metoder och modeller som ska kunna användas flexibelt i alla verksamheter, det kan
till exempel handla om att skapa nya typer av scheman som ger största möjliga
och bästa förutsättning för både medarbetare och verksamhet. Hittills har man
bland annat gjort studiebesök på andra verksamheter som passar för projektet,
bland annat i Härryda och Lidköping kommun. Tidsplan för projektets genomförande under åren 2017-2018 redovisas, och nämnden önskar kontinuerlig
återrapportering.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 28

Verksamhetsrapport februari 2017, fördjupad
Än/2017:15 040
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2017 som äldrenämnden fastställt ska verksamhetsrapport februari 2017, fördjupad, redovisas på marssammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-09
Verksamhetsrapport februari 2017, fördjupad, daterad 2017-03-09
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport februari 2017, fördjupad, daterad
2017-03-09, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
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
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport februari 2017, fördjupad, daterad
2017-03-09, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Redovisning av balansärenden den 31 december 2016
Än/2017:53 700
Sammanfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska respektive nämnd årligen redovisa de diarieakter som inte avslutats fram till 31 december föregående år. Redovisningen ska innefatta uppgifter om aktuell status
för ärendet. Ett exemplar av redovisningen ska skickas till kommunstyrelsen
för kännedom.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-01
Förvaltningens förslag
− Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
− Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
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
− Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
− Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign
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§ 30

Redovisning av ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige
till och med 2016-12-31
Än/2017:52 700
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2008 ska nämnderna varje
år i mars månad redovisa uppdrag från kommunfullmäktige (som lämnats senast den 31 december föregående år) och som inte avgjorts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-01
Förteckning över ej genomförda uppdrag, daterad 2017-03-01
Förvaltningens förslag
− Redovisningen över uppdrag, som har lämnats från kommunfullmäktige till
äldrenämnden till och med den 31 december 2016 och ännu inte avgjorts,
översändes till kommunstyrelsen.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
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
− Redovisningen över uppdrag, som har lämnats från kommunfullmäktige
till äldrenämnden till och med den 31 december 2016 och ännu inte avgjorts, översändes till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 31

Information: Trygg och säker vård
Marianne Lillieberg, funktionschef inom hälso- och sjukvårdsfunktionen, informerar om utvecklingsprojektet Trygg och säker vård och omsorg, som drivs
på uppdrag av REKO (ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län
och regionens kommuner). Inom ramen för projektet kommer ett antal nya rutiner och arbetssätt införas under 2017, som en förberedelse inför en lagförändring som förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Syften 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 så korta
som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus därmed så långt möjligt kan
undvikas för utskrivningsklara patienter.
Som ett led i dessa förberedelser, kommer bland annat en gemensam process
för samordnad vårdplanering införas i Jönköpings län den 27 april 2017. Processen innehåller både gamla och nya delar, och ska säkerställa att patienter
som behöver stöd från flera verksamheter i regionen och kommunen kan känna
sig trygga i hemmet och vid in- och utskrivning på sjukhus. Nämnden önskar ta
del av processen vid kommande sammanträde.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 32

Projektrapport samt avslutande av projekt RIBIC: rambeslut,
IBIC och översyn av den förenklade handläggningen
Än/2011:100 733
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade, i augusti 2014, att omgående påbörja införandet av
rambeslut, utredningsmodellen ÄBIC (nuvarande IBIC) samt förenklad handläggning avseende omsorgs- och omvårdnadsinsatser i särskilt boende. Beslutet
föregicks av att kommunfullmäktige ställt sig bakom en salutogen verksamhetsutveckling av äldreomsorgen.
Projekttiden för implementering av ovanstående arbetssätt är nu avslutad, och
en projektrapport har sammanställts. I denna beskrivs vad som genomförts under projekttiden, vad projektgruppen och deltagarna i projektet upplevt som
positivt samt vilka utmaningar och utvecklingsområden som identifierats för
det kommande arbetet.
I samband med att äldrenämnden behandlar denna rapport, föreslås också att
ovannämnda projektsatsningar avslutas och att arbetssätten kan anses implementerade och som en del av ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-23
RIBIC Projektrapport 2016
Förvaltningens förslag
− Projektrapporten RIBIC – Projektrapport 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
− Äldrenämndens uppdrag 2014-08-12 (§ 101) om att införa rambeslut,
ÄBIC (nuvarande IBIC) och förenklad handläggning är genomfört, och arbetssätten är därmed implementerade som en del av ordinarie verksamhet.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 13
mars 2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD och L, yrkar bifall till förvaltningens förslag med kommande tilläggsyrkande:
– Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i november med en beskrivning av hur det löpande arbetet med rambeslut utvecklas under 2017. Beskrivningen ska särskilt beakta den oro
som kommer till uttryck i rapporter vad gäller handläggares ärende-antal,
behovet av ”kunskaps-bärare” på myndighetssidan och utvecklingen av
ramombudens roll.
Justerandes sign
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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 över uppdrag, som har lämnats från kommunfullmäktige
till äldrenämnden till och med den 31 december 2016 och ännu inte avgjorts, översändes till kommunstyrelsen.
− Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i november med en beskrivning av hur det löpande arbetet med rambeslut utvecklas under 2017. Beskrivningen ska särskilt beakta den oro
som kommer till uttryck i rapporter vad gäller handläggares ärende-antal,
behovet av ”kunskaps-bärare” på myndighetssidan och utvecklingen av
ramombudens roll.

Beslutet expedieras till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign
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§ 33

Medborgarförslag om processamordnare inom hemtjänsten
Än/2016:168 022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag, som föreslår att rollen
som processamordnare inom hemtjänsten omvandlas till tillsvidaretjänster.
Äldrenämnden har fått i uppdrag att besluta i ärendet. Socialförvaltningen föreslår att nuvarande ordning kvarstår, eftersom detta bäst anses motsvara verksamhetens behov.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-17
Medborgarförslag, daterat 2016-12-09
Processamordnare i hemtjänst – Uppdrag och arbetsinnehåll, maj 2014
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden besvarar medborgarförslaget i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-17.
− Medborgarförslaget är därmed besvarat.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 13
mars 2017. Kommunal instämmer i arbetsgivarens syn och förslag till beslut.
De övriga fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden besvarar medborgarförslaget i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-17.
− Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom
Helen Stenberg
Florije Raka

Justerandes sign
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§ 34

Rutin för närvaro av utomstående vid nämndssammanträde
Än/2017:61 790
Sammanfattning
På uppdrag av nämndens presidium har förvaltningen tagit fram en rutin med
förslag på förhållningssätt till närvaro av utomstående vid nämndssammanträden, som i regel är slutna.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-09
Rutin för närvaro av utomstående vid nämndssammanträde, rev. 2017-03-09
Förvaltningens förslag
− Rutin för närvaro av utomstående vid nämndssammanträde antas.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD och L, Lynn Carlsson (S),
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Rutin för närvaro av utomstående vid nämndssammanträde antas.

Beslutet expedieras till
Helena Härshammar
Kristina Forsberg
Cecilia Hjorth-Attefall
Ann-Marie Hedlund
Lynn Carlsson

Justerandes sign
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§ 35

Ej verkställda beslut äldreomsorgen 2016
Än/2016:70 730
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 har verkställts inom tre månader från dagen
för respektive beslut, och hur många av besluten som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-01.
Statistikrapport, daterad 2017-03-01.
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg för fjärde kvartalet 2016 lämnas till kommunfullmäktige.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD 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 fjärde kvartalet 2016 lämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna

Justerandes sign
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§ 36

Upphandling av Kavlagården
Än/2017:33 050
Sammanfattning
Äldreboendet Kavlagården drivs på entreprenad av Humana Omsorg AB fram
till dess att nuvarande avtal går ut den 30 november 2017. En ny upphandling
ska nu göras, med utgångspunkt från det inriktningsbeslut som äldrenämnden
tog vid sammanträdet den 20 februari 2017. Frågan om möjlighet att ställa krav
enligt kollektivavtalsnivå fördjupas i denna tjänsteskrivelse, efter önskemål
från äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-02
Förfrågningsunderlag Kavlagården (sekretess)
Protokoll från Upphandlingsutskottets behandling av ärendet
Förvaltningens förslag
− Förfrågningsunderlaget godkänns och utgör underlag för upphandling.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts
den 13 mars 2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-03-22
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för KD, M och L, samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för S och MP, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande:
– Krav ska ställas på att företaget ska göra inbetalningar till personalens
pensioner och försäkringar.
Propositionsordning
Cecilia Hjorth Attefall (KD) frågar nämnden på Cecilia Hjorth Attefalls (KD)
yrkande samt Lynn Carlssons (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i
enlighet med Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat:
Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Anna Nordenankar (M)
Per-Olov Norlander (M)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Claes Carlsson (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Summa

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
6

5

Nämnden har alltså, med 6 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat i enlighet
med Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Protokollsanteckning
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), Thomas Bäuml (M), Anna Nordenankar (M),
Per-Olov Norlander (M) och Ann-Marie Hedlund (L) lämnar följande protokollsanteckning:
”Alliansen betonar vikten av goda och trygga villkor för alla anställda inom
äldreomsorgen. Denna upphandling är också av den karaktären att den, genom
en fastprisupphandling, sätter fokus på hög bemanning och kvalitet i verksamheten. Likaså kommer vi i denna upphandling ställa krav på bland annat lönenivåer som är linje med svenskt kollektivavtal.
Valet att ställa sig bakom förvaltningens förslag handlar om att förhålla sig till
vad nuvarande upphandlingslagstiftning tolererar, vilket alla myndigheter har
att följa och förhålla sig till. Dessutom följer förvaltningens förslag, som är
avstämt med kommunens upphandlingsavdelning, det lagförslag som regeringen aviserat att man kommer att lägga inom kort.”
Gunnel Granberg (SD) instämmer i protokollsanteckning från Cecilia
Hjorth-Attefall (KD), Thomas Bäuml (M), Anna Nordenankar (M), PerOlov Norlander (M) och Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell
Ekelund (S) och Claes Carlsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi ville inte att boende och personal skulle genomgå ytterligare en upphandling. Vi ville att Kavlagården skulle gå över till kommunal regi.
Alliansen tillsammans med SD har beslutat att Kavlagården återigen ska
upphandlas. Därför vill vi ha ett tillägg till beslutet. I upphandlingsunderlaget ska vi ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande
villkor, som lön, semester, arbetstid, pensionsvillkor och försäkringar.
Kommunens personalpolitik ska gälla även för personal i verksamheter
som vi har upphandlat. Går det inte att ställa de här kraven då ska vi inte
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heller upphandla Kavlagården.”
Äldrenämndens beslut
−

Förfrågningsunderlaget godkänns och utgör underlag för upphandling.

Reservation
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell
Ekelund (S) och Claes Carlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till
Karin Pilkvist
Sara Landerholm
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§ 37

Information: Äldreomsorgens myndighetsenhet, lägesrapport
Äldreomsorgschef Camilla Johansson och tillförordnad myndighetschef Helen
Plym lämnar en lägesrapport från arbetet inom äldreomsorgens myndighetsenhet. Arbetsmiljöverket har ett pågående ärende som bland annat rör arbetsmiljön inom enheten. Camilla Johansson och Helen Plym redovisar innehållet i
den handlingsplan som förvaltningen tagit fram för att förbättra förutsättningarna, och arbetet går åt rätt håll.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 38

Information: Redovisning från möte med regionråd och regionledning angående utskrivningsklara och betalningsansvar
Stefan Österström, biträdande socialdirektör, lämnar information från ett möte
den 13 mars 2017 mellan presidiet för regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård och äldrenämndens presidium samt tjänstemän från respektive enhet. Vid
mötet diskuterades samverkan och hur gemensamma processer kan optimeras.
Ett uppföljande möte är inplanerat.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 39

Information: Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson lämnar bland annat följande information:
− En ny samordnade för ANDT-frågor är nu tillsatt, och kommer organisatoriskt tillhöra socialförvaltningen. Finansiering sker dock av alla förvaltningar.
− Socialförvaltningen har sammankallat till ett möte om lokaler och bostäder
med relevanta aktörer, då man behöver hitta sätt att överkomma svårigheter kring byggande och renoveringar. Bostadsbristen drabbar framförallt
socialtjänstens målgrupper hårt.
− En projektledare för dokumentationsprojekt har tillsatts. Projektet genomförs inför införandet av nya verksamhetssystem.
− Projektledare för införande av Cosmic Link har tillsatts.
− Ny administrativ chef har tillsatts, och börjar sin tjänst i juli 2017. Rekrytering pågår också för tjänsten som chef för tillståndsenheten. En handläggare till denna enhet kommer också rekryteras.
− Ett omfattande arbete pågår på personalenheten för att tillsätta sommarvikarier. Det är oklart om det kommer behöva tillsättas ytterligare åtgärder.
− Det har rapporterats en del i media om det nya stadshuset i Huskvarna, där
även socialförvaltningen kommer ha en del verksamhet. Till motsats vad
som rapporterats, har socialförvaltningens behov tillgodosetts.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-22

§ 40

Meddelanden
a) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode
kommer att begäras för perioden 2017-02-21 - 2017-03-09
Dnr: Än/2016:69
b) Beslut i tillsynsärende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående patrullverksamheten, daterat 2917-02-27
Dnr: Än/2016:72
c) Patientnämndens årsrapport 2016, daterad 2017-02-27
Dnr: Än/2017:55
d) Beslut från Arbetsmiljöverket, daterat 2017-03-07
e) Sammanfattande projektbeskrivning – Uppdrag från KF att motverka ensamhet bland äldre
Dnr: 2016:155
f) Kommunstyrelsens beslut 2017-02-22
– § 46 Yttrande över välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och
reda i välfärden
Dnr: 2016:151

Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 41

Rapporter från förrättningar
Thomas Bäuml (M), Anna Nordenankar (M), Kjell Ekelund (S) samt Claes
Carlsson (MP) redogör från utbildning för förtroendevalda den 8 mars.
Suwannee Wilhelmsson (S), Kenneth Kindblom (V), Ingrid Forsberg (S), Anna
Nordenankar (M) och Margaretha Strömberg (KD) redogör från föreläsning
med Susanne Rolfner, regeringens utredare av nationell kvalitetsplan för äldre,
den 24 februari.
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Lars Hoel (M) och Kenneth Kindblom
(V) har den 20 mars varit på visning av den visningslägenhet som är inredd
med olika typer av välfärdsteknik för äldre.
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§ 42

Övriga ärenden
• Fråga från Pelle Nordin (S) om varför lokala program/aktivitetsblad för
äldre dragits tillbaka
Fritidskonsulenter arbetar med informationsbladen, men förvaltningen har
inte längre möjlighet att bistå med att trycka dessa informationsblad i Bankeryd. Man arbetar för att hitta bra lösning.
• Fråga från Lynn Carlsson (S) om varför man enligt förvaltningens rekryteringsannonse vill anställa undersköterskor inom äldreomsorg på deltid och
inte heltid
Äldreomsorgschef Camilla Johansson informerar om att målet är att annonsera efter heltidstjänster, men att speciella förutsättningar på det aktuella boendet gjorde att det i detta fall var mer lämpligt att annonsera efter deltidstjänst.
• Fråga från Suwannee Wilhelmsson (S) om lokalvårdares roll i socialtjänstens verksamheter, att det tar för mycket tid för undersköterskor att städa
istället för att t. ex. umgås med de äldre
Biträdande socialdirektör Stefan Österström informerar om att huvudprincipen är att arbetet ska vara integrerat så att det blir bra kontinuitet och begriplighet för den enskilde. Det pågår dock diskussioner kring att, i högre
grad än idag, använda alternativa kompetenser för att maximera den tid undersköterskor kan ägna sig åt sitt huvudsakliga vård- och omsorgsbehov.
Detta mot bakgrund av brist på utbildade undersköterskor.
• Förslag från Ann-Marie Hedlund (L) om att förlägga ett nämndssammanträde i räddningstjänstens lokaler, så att nämnden samtidigt kan få viss utbildning
Förvaltningen tittar vidare på dessa möjligheter.
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