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§ 60

Information
Vårdhundens arbete
Magdalena Karlge och Ing-Marie Jonsson, arbetsterapeuter, informerar om
arbetet med vårdhund och terapihund i äldreomsorgen. Jönköpings kommun
började anlita vårdhundar 2009, och det finns numera både ett vårdhundsteam
och ett terapihundsteam. Hundarnas uppgifter är att hjälpa till, sprida glädje,
delta i olika aktiviteter samt ge kärlek och närhet. Innan en hund väljs ut för att
arbeta som vård- eller terapihund testas dess lämplighet att arbeta med
människor. Hundarna utbildas därefter för att kunna genomföra situationer i
olika miljöer. Att umgås med vård/terapihund är inte någon biståndsbedömd
insats, utan kontakt initieras ofta genom arbetsterapeut, vårdpersonal,
kontaktperson eller anhöriga.
Dialogen
Cecilia Grefve, socialdirektör, och Nils Zadik, biträdande socialdirektör,
berättar om några av de strategier som bedrivs genom Dialogen, och som
förväntas innebära en mer kostnadseffektiv verksamhet för socialtjänsten.
Satsningar planeras inom ett flertal strategiska förbättringsområden, bland
annat socialt företagande, ’en väg in’ vad gäller bemanning, rambeslut
(salutogen handläggning) och central rekrytering. En kartläggning av processer
inom bland annat händelsehantering och myndighetsutövning genomförs
också.
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§ 61

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
‒ Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2014 - 2016
Föredragande: Nils Zadik

Justerandes signatur
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§ 62

Partigruppsvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl. 10.15 – 10.45)
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 63

Meddelanden
a)

Protokoll: Kommunala Handikapprådet

b)

Protokoll: Ledningsgruppen för samverkan kommun – landsting
Reg i Lex

c)

Ledningssystem för samverkan - presentation april 2013

Reg i Lex

d)

Befolkningsprognos 2013 – 2016 med utblick mot 2022

Reg i Lex

e)

Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2013:8

f)

Kommunfullmäktiges beslut
§ 106 – Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2012
Dnr 2012:62
§ 111 - Förändrad biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Dnr 2011:100

g)

Socialstyrelsens beslut med anledning av verksamhetstillsyn, daterat
2013-05-30
Dnr 2012:104

Äldrenämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 64

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegationsbeslut i personalärenden nr 6

Dnr 2013:7

b) Beslut i lex Sarah-ärenden, daterade 2013-05-03, 2013-05-21 (3 st.), 201305-27,
Dnr 2013:1
c)

Anmälan enligt lex Maria till Socialstyrelsen, daterad 2013-05-10
Dnr 2013:59

Äldrenämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 65

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2014 - 2016
Än/2013:11 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för VIP
2014-2016 på sammanträdet den 25 maj 2013. Direktiv och innehåll i ramarna
har presenterats i särskild skrivning från stadskontoret daterad den 12 april
2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-04
Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2014-2016, daterad 2013-06-04
Förslag till äldrenämnden
‒ Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2014-2016, daterad den 4 juni 2013.
‒ Förslaget översänds till kommunstyrelsen
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i socialförvaltningens samverkansgrupp där
Kommunal, FSA, LSR och Vårdförbundet har lämnat synpunkter som
redovisas i samverkansgruppens protokoll från den 10 juni 2013.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande komplettering:
”Uppdrag till socialförvaltningen i samband med VIP:
- Översyn av kompetensutveckling inom hemtjänsten för att
undersköterskor ska vara redo att överta delegerade arbetsuppgifter inom
hemsjukvården.
- Översyn av antalet personal som ger vård och omsorg i den enskildes
hem.
- Vid översyn av avgifter inom hemtjänsten ska antalet karensdagar ses
över.
- Mycket positivt med rehabcenter och utökad rehabilitering och utredning
i hemmet. Det är dock viktigt att tillräckligt med resurser tillförs så att
kvalitén bibehålls och kan förbättras, för att försäkra att den enskilde får
den rehabilitering som behövs. Det är behovet som måste avgöra antalet
rehabplatser.
- Förslag om att omstrukturera ett andra särskilt boende till ett
trygghetsboende avslås i nuläget, med motiveringen att ett stort antal
platser inom särskilt boende enligt förslag i VIP 2014 -2016 kommer att
nyttjas som korttidsplatser och demensboende, vilket innebär en
minskning av antalet platser i särskilt boende.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lynn Carlsson (S), för socialdemokraterna, lämnar följande yrkande:
”Ett grundfundament i vår kommunala politik är att äldre ska kunna leva ett
värdigt och tryggt liv. De ska kunna bo kvar i sitt hem trots många gånger
omfattande behov av vård och omsorg, för att kunna upprätthålla sitt sociala
liv. Oavsett boendeform ska äldre känna sig trygga och ges den vård och
omsorg som är nödvändig.
Vi vet att äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet äldre
kommer att öka och kraven växa. Därför behövs det en genomtänkt och
långsiktig politisk strategi med en helhetssyn som bygger på allas lika rätt och
värde och inte ser äldre som potentiella sparobjekt i en alltmer krympande
social välfärd.
Vid årsskiftet gick hemsjukvården över till kommunen och nu planeras det för
hemrehabiliteringsteam. Allt för att den enskilde ska kunna bo hemma. Det
måste finnas tillräckligt med korttidsplatser och det måste finnas en möjlighet
att få en äldreboendeplats när det inte längre går att bo hemma.
Vi är oroade för att färre får en äldreboendeplats. Har förvaltningen blivit mer
restriktiva i sina bedömningar eller är det som så att färre söker en
äldreboendeplats. Vi ska inte stå med tomma platser, men eftersom vi vet att
antalet äldre ökar och då måste behovet av platser i framtiden utredas innan vi
gör oss av med dem.
Det måste finnas en helhetssyn på äldreomsorgen. Vi vill att förvaltningen
hittar en bra samverkan mellan hemtjänsten, hemsjukvården och
rehabiliteringen, för att få en trygg helhetslösning för den enskilde.
Hemtjänsten måste ändras i sin struktur för att få ner antalet personer som
kommer till den äldre. Det är inte rimligt att det kommer 30 – 40 personer till
den äldres hem per vecka.
Vi kan inte besluta idag om att omvandla ytterligare ett äldreboende till
trygghetsboende, eftersom vi fortfarande inte vet vilket äldreboende som skulle
omvandlas i majoritetens förra budget. Vi vet heller inget om effekterna av det
tidigare beslutet.
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. Vi måste också påbörja arbetet
med att få bort delade turer.
Vi vill att det görs en utvärdering av de generella besparingarna. Hur det har
drabbat våra äldre och personalen.
Vi vill att timanställningar görs om till fasta tjänster i bemanningspoolen.
Vi vill inte att det görs fler konkurrensutsättningar i äldrenämndens
verksamheter.
Vi vill att telefonrapporteringen (TES) upphör i hemtjänsten och att en ny form
för utvärdering av att de äldre får sina behov tillgodosedda utarbetas i
samarbete med de fackliga organisationerna.

Justerandes signatur
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Vi vill att det tas initiativ till att utveckla samarbetet med organisationer som
riktar sig till äldre i syfte att nå äldre ensamma och äldre med utländsk
bakgrund.
Vi vill att aktiviteterna på våra äldreboenden ses över, för att få bästa möjliga
kvalitet för de boende.
Vi vill att det utarbetas en policy för lämplig bemanning inom äldreomsorgen i
Jönköpings kommun baserad bland annat på kommunprogram, politiska mål
etc.
Vi vill att resurserna till de privata bolagen årligen i samband med VIP
anpassas utifrån de villkor som gäller för den kommunalt drivna verksamheten.
Vi vill att det görs en översyn när det gäller tjänster inom administrationen, i
synnerhet bör detta gälla vid pensionsavgångar och andra naturliga avgångar.
Varvid i uppdraget ska ingå att pröva möjligheten till ytterligare administrativ
samordning med andra förvaltningar.
I övrigt återkommer vi i samband med förslaget till kommunens verksamhetsoch investeringsplan i höst.”
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Eva Stråths (KD) yrkande och Lynn Carlssons
(S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Eva Stråths (KD)
yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Eva Stråths (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Thomas Bäml (M)
Inger Krantz (M)
Lars Hoel (M)
Eva Stråth (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Anders Norgren (MP)
Lynn Carlsson (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Faraon Koj (S)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7
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X
X
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Äldrenämnden har alltså med 7 ja-röster och 4 nej-röster bifallit Eva Stråths
(KD) förslag.
Äldrenämndens beslut
‒ Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2014-2016, daterad den 4 juni 2013, och översänder
förslaget till kommunstyrelsen med följande komplettering:
‒ Uppdrag till socialförvaltningen i samband med VIP 2014-2016:
- Översyn av kompetensutveckling inom hemtjänsten för att
undersköterskor ska vara redo att överta delegerade arbetsuppgifter
inom hemsjukvården.
- Översyn av antalet personal som ger vård och omsorg i den enskildes
hem.
- Vid översyn av avgifter inom hemtjänsten ska antalet karensdagar ses
över.
- Mycket positivt med rehabcenter och utökad rehabilitering och
utredning i hemmet. Det är dock viktigt att tillräckligt med resurser
tillförs så att kvalitén bibehålls och kan förbättras, för att försäkra att den
enskilde får den rehabilitering som behövs. Det är behovet som måste
avgöra antalet rehabplatser.
- Förslag om att omstrukturera ett andra särskilt boende till ett
trygghetsboende avslås i nuläget, med motiveringen att ett stort antal
platser inom särskilt boende enligt förslag i VIP 2014-2016 kommer att
nyttjas som korttidsplatser och demensboende, vilket innebär en
minskning av antalet platser i särskilt boende.
Reservationer
Lynn Carlsson (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Lars-Evert Sahlin (S) och
Faraon Koj (S) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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§ 66

Verksamhetsrapport maj med bokslutsprognos 2
Än/2013:11 041
Sammanfattning
Enligt den tidsplan för verksamhetsuppföljning 2013 som äldrenämnden
fastställt ska verksamhetsrapport maj 2013 med bokslutsprognos 2 redovisas på
junisammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-11
Verksamhetsrapport maj 2013, daterad 2013-06-11
Förslag till äldrenämnden
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2013 med bokslutsprognos 2,
daterad 2013-06-11, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2013 med bokslutsprognos 2,
daterad 2013-06-11, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 67

Utvärdering av fordonsbehovet i hälso- och sjukvårdsorganisationen
Än/2013:46 770
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 29 november 2012, § 351, äldrenämnden i
uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden genomföra en uppföljning av
fordonsbehovet i kommunens nya hälso- och sjukvårdsorganisation. Under en
dag i maj har nyttjandet av varje bil kartlagts. Kartläggningen visade bland
annat att varje bil användes i snitt 6 timmar, att all personal sammanlagt
väntade på bil 8 timmar samt att en stor del av hembesöken var
akuta/oplanerade.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-28
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-28
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
‒ Uppföljningen av fordonsbehovet i kommunens hälso- och
sjukvårdsorganisation, som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad
den 28 maj 2013, överlämnas som svar på uppdrag från
kommunfullmäktige.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
‒ Uppföljningen av fordonsbehovet i kommunens hälso- och
sjukvårdsorganisation, som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse daterad
den 28 maj 2013, överlämnas som svar på uppdrag från
kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 68

Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en beskrivning över
hur kommunen definierar trygghetsboende m.m.
Än/2012:115 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har den 25 oktober 2012, § 309, fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att ta fram en beskrivning över hur kommunen definierar
begreppet trygghetsboende. Äldrenämnden har den 20 februari 2013, § 18,
antagit den definition som framgår i tjänsteskrivelse daterad den 2 februari
2013. Efter önskemål från kommunalråd om komplettering i form av ett
tydliggörande kring vilken form av vård, omsorg och service som kommunen
erbjuder i trygghetsboenden med en privat fastighetsägare behandlas ärendet på
nytt av äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-03
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunfullmäktige
− Den definition av trygghetsboende som framgår av tjänsteskrivelsen är den
definition som äldrenämnden anser ska gälla i Jönköpings kommun.
− Innehåll i form av vård, omsorg och service som kommunen erbjuder i
trygghetsboenden med en privat fastighetsägare är densamma som i annat
ordinärt boende. Utöver detta bör inte kommunen finansiera service såsom
personal/värdinna, gemensamhetslokaler (såsom vardagsrum och
friskvårdsrum) och övernattningslägenhet.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
− Den definition av trygghetsboende som framgår av tjänsteskrivelsen är den
definition som äldrenämnden anser ska gälla i Jönköpings kommun.
− Innehåll i form av vård, omsorg och service som kommunen erbjuder i
trygghetsboenden med en privat fastighetsägare är densamma som i annat
ordinärt boende. Utöver detta bör inte kommunen finansiera service såsom
personal/värdinna, gemensamhetslokaler (såsom vardagsrum och
friskvårdsrum) och övernattningslägenhet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 69

Yttrande över program för hållbar utveckling – miljö 2014 - 2020
Än/2013:51 010
Sammanfattning
Remisshandling inkom till socialförvaltningen den 3 april 2013 rörande
program för hållbar utveckling. Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i
ärendet senast den 28 juni 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till stadskontoret
− Remissversion, daterad den 2 april 2013, tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad den 27
maj 2013.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
− Remissversion, daterad den 2 april 2013, tillstyrks med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad den 27
maj 2013.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 70

Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för
trygghetsbostäder i Jönköpings kommun
Än/2013:63 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav den 25 oktober 2012 i uppdrag åt äldrenämnden att i
nära samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden upprätta
en plan för trygghetsbostäder i kommunen. Planen har upprättats i samarbete
mellan tjänstemän i berörda förvaltningarna, företrädare för kommunala bolag
samt politiker i de aktuella nämnderna. Även de kommunala bolagens
företrädare har kontaktats via tjänstemännen i tekniska- och
stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunala pensionärsrådet har fått möjlighet att
lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013-05-22
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2013-05-22
Förslag till äldrenämnd
Yttrande till kommunfullmäktige
− Plan för trygghetsbostäder i kommunen godkänns med de synpunkter och
kommentarer som redovisas socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 22 maj 2013.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
− Plan för trygghetsbostäder i kommunen godkänns med de synpunkter och
kommentarer som redovisas socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 22 maj 2013.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Turordningslista för ickevalsalternativ inom LOV för hemtjänst
Än 2013:54 733
Ärendet utgick med anledning av att det inte hunnit behandlas i förvaltningens
fackliga samverkansgrupp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Yttrande över detaljplan för Klippan 2 och Klippan 10 i Jönköping
Än/2013:58 010
Sammanfattning
Samrådshandling inkom den 7 maj 2013 till socialförvaltningen rörande
detaljplan för bostäder för Klippan 2 och 10 i Jönköping. Äldrenämnden har
möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 3 juli 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Remisshandling, daterad 2013-04-29
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2013.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas
i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2013.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Rapporter från förrättningar
Rapport från nämndens presidium
29 maj: Ingegerd Hugosson (C) medverkade vid konferens ”Offentliga
rummet” 2013 på Elmia i Jönköping.
30 maj: Eva Stråth (KD) medverkade vid konferens ”Offentliga rummet” 2013
på Elmia i Jönköping.
30 maj: Eva Stråth (KD), Lynn Carlsson (S) och Ingegerd Hugosson (C)
medverkade vid invigning av kvinnojourens nya lokaler.
30 maj: Eva Stråth (KD) träffade handläggare från socialförvaltningen för att
prata om salutogen handläggning.
1 juni: Eva Stråth (KD) och Ingegerd Hugosson (C) var på galapremiär av en
animerad film skapad av seniorer i Huskvarna och Jönköping.
4 juni: Ingegerd Hugosson (C) medverkade vid möte om maten med Samhall.
Nämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Övrigt

Justerandes signatur

‒

Lynn Carlsson (S) ställer två frågor, dels kring omstruktureringen av ett
särskilt boende till trygghetsboende och dels om rapportering av utförd tid
i hemtjänsten via TES. Socialdirektör Cecilia Grefve och biträdande
socialdirektör Nils Zadik besvarar frågorna.

‒

Fråga från nämndens ordförande Eva Stråth (KD) och socialdirektör
Cecilia Grefve om det finns intresse hos nämnden att arrangera en så
kallad medborgardialog i höst dit brukare, allmänhet, anhöriga och
personal bjuds in för att diskutera framtidens äldreomsorg. Uppdrag ges
till förvaltningen att planera en sådan medborgardialog.

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Information forts
Nytt från förvaltningen
Aktuell information från förvaltningen delas ut till nämnden i skriftlig form i
form av ett nyhetsblad med rubriken ”Aktuellt från socialförvaltningen juni
2013”. I nyhetsbladet beskrivs nuläget inom bland annat äldreomsorgen och
hälso- och sjukvårdsfunktionen. Även en nyskriven rapport från förvaltningen,
”På väg mot en integrerad hälso- och sjukvård i socialtjänsten”, lämnas till
nämnden.
Socialdirektör Cecilia Grefve berättar att en matpatrull från Sveriges
Pensionärsförbund, SPF, testat mat på olika äldreboenden och från
hemtjänsten. Jönköpings kommun har fått beröm för den höga kvaliteten på
maten som serveras, på såväl äldreboenden som i hemtjänsten. Den enda kritik
som riktades mot kommunens mat handlade om att matlådorna, som levereras
av hemtjänsten, var svåra att öppna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

