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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 – 16.45
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Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande
Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M), §§ 101 – 112, kl. 13.00 – 16.15
Anna Nordenankar (M), ersätter Anton Eriksson (M) §§ 112 – 120
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (FP)
Lynn Carlsson (S)
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Gunnel Granberg (SD)
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Anna Nordenankar (M), §§ 101 – 111
Elisabet Mattsson (M)
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Jakob Olofsgård (FP)
Faraon Koj (S)
Diana Cederholm (MP), kl. 13.15 – 16.45
Kenneth Kindblom (V)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, utvecklingschef och bitr socialdirektör
Anna Alm-Mårtensson §§ 101, 104 – del av 106
Janos Dios, ekonomichef § 103a
Helena Stenow, områdeschef hemtjänst, §§ del av 106 - 112
Fredrik Hallingbäck, personalföreträdare Kommunal

Utses att justera

Suwannee Wilhelmsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-08-27, kl. 09.30

Underskrifter

Paragrafer 101 – 120

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Cecilia Hjort Attefall
Justerande

Suwannee Wilhelmsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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§ 101
Åhörare vid nämnden
Äldrenämndens beslut
Fredrik Hallingbäck, personalrepresentant för Kommunal, beviljas närvarorätt
under hela sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Fastställande av dagordning
Äldrenämndens beslut
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Informationsärenden
a) Verksamhetsrapport juli
Janos Dios, ekonomichef, redovisar äldrenämndens ekonomiska läge per
juni månad. Prognosen visar på ett underskott för året med 9,0 miljoner
kronor vilket är oförändrat sedan föregående prognos. Underskottet
återfinns inom äldreomsorgen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Meddelanden
a)

Protokoll från Välfärdsutskottet 2015-05-27

b)

Socialnämndens beslut
§ 156 – Förordnande av biträdande socialdirektör

c)

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28
§ 115 – Barnbokslut 2014
Reg i Lex
§ 148 – Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 Dnr 2015:78

d)

Kommunstyrelsens beslut
Ks § 73 – Rapport angående utveckling av intern kontroll och arbete mot
korruption
Reg i Lex
Ks § 206 – Yttrande över delbetänkandet ”Sedd, hörd och respekterad –
ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården” Dnr 2015:52
Ks § 207 – Yttrande över betänkandet ”Trygg och effektiv utskrivning
från slutenvård (SOU 2015:70)
Dnr 2015:61
Ks § 210 – Yttrande över betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny
läkarutbildning”
Dnr 2015:59

e)

Sociala områdesnämndernas beslut
Dnr 2015:62
SonÖ § 207 – Ändringar och tillägg i delegationsordningen för
områdesnämnderna
SonV § 223 - Ändringar och tillägg i delegationsordningen för
områdesnämnderna
SonS § 259 – Ändringar och tillägg i delegationsordningen för
områdesnämnderna

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Reg i Lex

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 8

Dnr 2015:51

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden ÄO, daterade 2015-07-28 och 2015-07-30
Dnr 2015:1

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Föredragande i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:
− § 107 Handlingsplan för våld i nära relationer
Föredragande: Helena Härshammar, utredare och Anna Alm-Mårtensson,
samordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl. 15.15 - 15.45)
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Handlingsplan för våld i nära relationer 2015 – 2018
Än/2015:97 709
Sammanfattning
Socialförvaltningens ledningsgrupp har, inom ramen för Dialogen, tillsatt en
utredning med syfte att lämna förslag på inriktning för socialtjänstens
kommande arbete inom verksamhetsområdet våld i nära relationer.
Utgångspunkten för utredningens analys har till stor del varit Socialstyrelsens
nyutkomna föreskrifter inom området (SOSFS 2014:4) samt erfarenheter från
socialtjänstens medarbetare och klienter. Utredningens förslag på åtgärder och
aktiviteter sammanfattas i en handlingsplan för åren 2015 – 2018, som föreslås
ersätta nuvarande styrdokument inom området, ”Handlingsprogram 2010-2014
till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och deras familjer”.
Framtagen handlingsplan berör uteslutande socialtjänstens verksamhet, och
föreslagna aktiviteter är i hög grad reglerade i lagar och föreskrifter. Därför
föreslås att socialnämnden och äldrenämnden, för egen del, antar den framtagna
handlingsplanen.
Eftersom verksamhetsområdets problematik dock återfinns inom flera av
kommunens förvaltningar, föreslås kommunfullmäktige besluta att
socialtjänstens handlingsplan kompletteras med framtagandet av ett
kommunövergripande handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-03
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-03
Sammanfattning av handlingsplan för våld i nära relationer 2015-2018
”Våld i nära relationer – Handlingsplan 2015-2018”
Förvaltningens förslag
Äldrenämnden beslutar för egen del
−
Handlingsplan för våld i nära relationer 2015 – 2018 antas och ersätter
därmed ”Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer”.
Förslag till kommunfullmäktige
−
Socialtjänstens handlingsplan inom verksamhetsområdet våld i nära
relationer kompletteras genom framtagande av ett kommungemensamt
handlingsprogram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar för egen del
−
Handlingsplan för våld i nära relationer 2015 – 2018 antas och ersätter
därmed ”Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer”.
Förslag till kommunfullmäktige
−
Socialtjänstens handlingsplan inom verksamhetsområdet våld i nära
relationer kompletteras genom framtagande av ett kommungemensamt
handlingsprogram.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Lars Malmström
Bengt-Åke Torkelsson
Anna Alm-Mårtensson
Helena Härshammar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Uppdrag till stadskontoret att göra en översyn och redovisa förslag på
hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras
Än/2014:34 000
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2014 om förslag till
kommunfullmäktige gällande bidragsgivningen till föreningar. Bland förslagen
fanns att handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om
föreningsbidrag ska överföras från socialnämnden och äldrenämnden till kulturoch fritidsnämnden, med undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och
Hela Människan RIA, som också har avtal med socialnämnden om att utföra
tjänster. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 9 oktober 2014
(§ 191) att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att genomföra samråd
med berörda föreningar.
Kommunstyrelsen remitterade den 12 maj 2015 ärendet till äldrenämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-09 (§ 191).
Äldrenämndens beslut 2014-05-21 (§ 70).
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-13 (underlag vid äldrenämndens
tidigare behandling av ärendet).
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-29 (underlag vid äldrenämndens
tidigare behandling av ärendet).
Enkätsvar från SPF-Seniorerna, Bankeryd.
Enkätsvar från Riksförbundet Pensionärsgemenskap, kommunförening.
Enkätsvar från Samrådsgruppen SPF Jönköpings kommun.
Enkätsvar från PRO Sam Organisation i Jönköpings kommun.
Enkätsvar från SKPF avdelning 11.
Enkätsvar från RPG.
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Samråd har genomförts med berörda föreningar och detta visar på behovet
av en fortsatt dialog mellan äldrenämnden och pensionärsorganisationerna.
Utifrån att formerna för dialogen finns, och att denna inte är beroende av att
äldrenämnden ansvarar för bidragsgivningen, står äldrenämnden fast vid sitt
tidigare beslut den 21 maj 2014 (§ 70).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-19

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Samråd har genomförts med berörda föreningar och detta visar på behovet
av en fortsatt dialog mellan äldrenämnden och pensionärsorganisationerna.
Utifrån att formerna för dialogen finns, och att denna inte är beroende av att
äldrenämnden ansvarar för bidragsgivningen, står äldrenämnden fast vid sitt
tidigare beslut den 21 maj 2014 (§ 70).
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Yttrande över motion om att kommunen ska anställa en
äldreombudsman
Än/2015:65 730
Sammanfattning
Med anledning av motion från Ylva-Britt Söderström, med förslag om att
kommunen ska anställa en äldreombudsman, har äldrenämnden beretts tillfälle
att yttra sig.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-29
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-29
Remisshandlingar, daterade 2015-04-29
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, med förslag att motionen avslås,
överlämnas som äldrenämndens yttrande.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, med förslag att motionen avslås,
överlämnas som äldrenämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Yttrande över rapporten Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag mm (Rapport 214:38)
Än/2015:76 730
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett äldrenämnden tillfälle att yttra sig över Boverkets
förslag till reviderad lagstiftning kring bostadsanpassningsbidrag. Regeringen
har gett Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om Lagen om
bostadsanpassningsbidrag m.m. behöver ändras och att vid behov lämna förslag
på förbättringar. Förslaget innehåller i förhållande till tidigare lag ett
förtydligande av regelsystemet för att därmed göra den mer förutsägbar. I några
avseenden har förändringar i sak gjorts, några som innebär skärpta regler, i andra
fall mer generösa regler för rätt till bidrag. Ur medborgarperspektiv bedöms
dock förslaget sammantaget ge ökade möjligheter till bostadsanpassning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-28.
Sammanfattning av rapporten
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-07-08, utgör äldrenämndens yttrande över rapporten.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-07-08, utgör äldrenämndens yttrande över rapporten.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Jämställdhetsrapport 2014, konsekvensbeskrivning för nytt
rapporteringssystem för hemtjänsten
Än/2015:81 010
Sammanfattning
I samband med att kommunstyrelsen den 3 juni 2015 behandlade
jämställdhetsrapporten för 2014, beslutades även att äldrenämnden skulle få i
uppdrag att arbeta fram ett nytt tidsrapporteringssystem för hemtjänsten i dialog
med brukare och fackliga organisationer. I samband med den slutliga
behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige den 17 juni beslutades att ärendet
skulle återremitteras till kommunstyrelsen, för inhämtande av äldrenämndens
konsekvensbeskrivning av förslaget. Äldrenämndens yttrande i form av en
konsekvensbeskrivning ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 16 september
2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-10
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-25
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga överlämnas till
kommunstyrelsen, och utgör äldrenämndens konsekvensbeskrivning för nytt
tidsrapporteringssystem för hemtjänsten.
Förslag till kommunstyrelsen
− Äldrenämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag på åtgärder som rör de
totala förutsättningarna för hemtjänsten snarare än att fokusera på IT-system
för planering och tidsrapportering. Arbetet ska ske i en särskild arbetsgrupp
som sätts samman i samråd med fackliga företrädare och
socialförvaltningens medarbetare och ledning.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 augusti 2015.
Kommunal har inlämnat skriftliga synpunkter som delgetts nämnden inför
sammanträdet.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, yrkar att följande formulering i
den andra beslutssatsen i förvaltningens förslag, ”snarare än att fokusera på ITsystem för planering och tidsrapportering”, stryks. Cecilia Hjort Attefall (KD),
för partierna M, KD, C och FP, och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till Lynn
Carlssons (S) förslag till förändrad andra beslutssats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, lämnar dessutom följande
tilläggsyrkande angående arbetsgruppens former och uppdrag:
−
Arbetsgruppen ska starta under oktober och redovisa sitt arbete
fortlöpande till äldrenämnden, med en första redovisning i december 2015.
Arbetsgruppen ska bestå av fackliga företrädare och av
undersköterskor/vårdbiträde i hemtjänsten. Arbetsgruppen ska titta på hela
hemtjänsten och ha tydliga uppdrag. Gruppen ska särskilt arbeta med:
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Hur det salutogena synsättet kommer in i det dagliga arbetet i
ledarskapet, för personalen och för de äldre som har hemtjänst.
- En modell för tid och planering tas fram, där minutjagandet och
kontrollen försvinner.
- Resursfördelningssystemet.
- Hur det ser ut i andra kommuner och då framförallt Skönsmon i
Sundsvall.
- Samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård.
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, lämnar följande
tilläggsyrkande angående arbetsgruppens former och uppdrag:
− Arbetsgruppen ska starta under oktober och redovisa sitt arbete fortlöpande
till äldrenämnden, med en första redovisning i december 2015.
Arbetsgruppen ska innehålla fackliga företrädare, medarbetare i hemtjänsten
och representanter från förvaltningen. Arbetsgruppen ska titta på hela
hemtjänsten och ha tydliga uppdrag.
Gruppen ska särskilt arbeta med:
- Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet
- Hur det salutogena synsättet kommer in i det dagliga arbetet i
ledarskapet, för personalen och för de äldre som har hemtjänst.
- Väl fungerande arbets- och planeringsformer, där medarbetarna upplever
delaktighet och engagemang, och de äldres behov tydligt står i fokus
- Resursfördelningssystemets konsekvenser för medarbetarnas
arbetsvillkor och möjligheten att tillgodose de äldres behov
- Hur det ser ut i andra kommuner, exempelvis Sundsvall
- Samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård.
Propositionsordning
Ordföranden finner att nämnden är enig avseende att anta förvaltningens förslag
till beslut med undantag för formuleringen ”snarare än att fokusera på IT-system
för planering och tidsrapportering” i den andra beslutssatsen.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag på tilläggsyrkanden
angående arbetsgruppens former och uppdrag.
Ordföranden frågar nämnden om de beslutar i enlighet med Cecilia Hjort
Attefalls (KD) tilläggsyrkande. Därefter frågar ordföranden om nämnden
beslutar i enlighet med Lynn Carlssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner
att nämnden beslutar i enlighet med Cecilia Hjort Attefalls (KD) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjort Attefalls (KD) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) tilläggsyrkande.
Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (FP)
Lynn Carlsson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Cecilia Hjort Attefall (KD)
Summa

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
6

5

Äldrenämnden har alltså, med 6 ja-röster och 5 nej-röster, beslutat i enlighet
med Cecilia Hjort Attefalls (KD) tilläggsyrkande.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga överlämnas till
kommunstyrelsen, och utgör äldrenämndens konsekvensbeskrivning för nytt
tidsrapporteringssystem för hemtjänsten.
Förslag till kommunstyrelsen
− Äldrenämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag på åtgärder som rör de
totala förutsättningarna för hemtjänsten. Arbetet ska ske i en särskild
arbetsgrupp som sätts samman i samråd med fackliga företrädare och
socialförvaltningens medarbetare och ledning.
− Arbetsgruppen ska starta under oktober och redovisa sitt arbete fortlöpande
till äldrenämnden, med en första redovisning i december 2015. Arbetsgruppen
ska innehålla fackliga företrädare, medarbetare i hemtjänsten och
representanter från förvaltningen.
Arbetsgruppen ska titta på hela hemtjänsten och ha tydliga uppdrag.
Gruppen ska särskilt arbeta med:
- Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet
- Hur det salutogena synsättet kommer in i det dagliga arbetet i
ledarskapet, för personalen och för de äldre som har hemtjänst.
- Väl fungerande arbets- och planeringsformer, där medarbetarna upplever
delaktighet och engagemang, och de äldres behov tydligt står i fokus
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Resursfördelningssystemets konsekvenser för medarbetarnas
arbetsvillkor och möjligheten att tillgodose de äldres behov
Hur det ser ut i andra kommuner, exempelvis Sundsvall
Samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård.

Reservation
Lynn Carlsson (S), Ingrid Forsberg (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell
Ekelund (S) och Carl-Evert Werme (MP) reserverar sig mot den tredje
beslutssatsen, det vill säga tillägget angående arbetsgruppens former och
uppdrag, till förmån för eget tilläggsyrkande avseende detsamma.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Ingeborg Esping
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§ 113
Yttrande på remiss avseende förslag till föreskrifter om upphävande
av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag för
kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska
Än/2015:92 770
Sammanfattning
Socialstyrelsen har gett äldrenämnden tillfälle att senast den 4 september 2015
yttra sig över förslag till föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens
föreskrifter (2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på
anställning som sjuksköterska och konsekvensutredning. Socialstyrelsen föreslår
att föreskriften SOSFS 2000:9 upphävs och att anställning som sjuksköterska
ska grundas i att man efter avslutad utbildning har fått legitimation för yrket.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-29
Socialstyrelsens konsekvensutredning, daterad 2015-07-03
Förvaltningens förslag
Yttrande till Socialstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-07-29, utgör äldrenämndens yttrande över förslaget.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till Socialstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-07-29, utgör äldrenämndens yttrande över förslaget.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen (socialstyrelsen@socialstyrelsen.se)
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§ 114
Yttrande över ny skötselplan Strömsbergs naturreservat
Än/2015: 82 010
Sammanfattning
Förslag till ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat i form av remissversion
har inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret den 25 juni
2015. Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 30 augusti
2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-01
Remisshandling, ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat, daterad 2015-0624
Förvaltningens förslag
− Remisshandling, ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat, daterad 201506-24 tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-01.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Remisshandling, ny skötselplan för Strömsbergs naturreservat, daterad 201506-24 tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-01.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 115

Yttrande över ny renhållningsordning för Jönköpings kommun
Än/2015:81-010
Sammanfattning
Ett förslag till ny avfallsplan och nya lokala föreskrifter har upprättats av
tekniska kontoret och har inkommit till socialförvaltningen 23 juni 2015.
Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 21 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-06
Remisshandling, avfallsplan 2016-2019, remissupplaga daterad 2015-06-18
Förvaltningens förslag
− Remisshandling, avfallsplan 2016-2019, remissupplaga, daterad 2015-06-18,
tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-06.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Remisshandling, avfallsplan 2016-2019, remissupplaga, daterad 2015-06-18,
tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-06.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 116

Yttrande över Detaljplan för bostäder på Äppelbladet 3 m.fl.
Än/2015:91-010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från
stadsbyggnadskontoret den 3 juli 2015 rörande rubricerat ärende. Äldrenämnden
har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 1 september 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-08
Remisshandling detaljplan, daterad 2015-07-03
Förvaltningens förslag
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-08.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-07-08.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 117

Yttrande över Detaljplan för Drotten 10, Kålgården
Än 2015:71 010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från
stadsbyggnadskontoret den 6 maj 2015 rörande rubricerat ärende. Äldrenämnden
har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 28 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-29
Remisshandling detaljplan, daterad 2015-05-06
Förvaltningens förslag
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-29.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-29.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 118

Förstärkt kommunal basfinansiering av FoUrum’s verksamhet 2016
Än/2015:87 000
Sammanfattning
FoUrum har sedan starten i maj 2010 varit Jönköpings läns regionala
stödstruktur i den nationella överenskommelsen för en evidensbaserad praktik.
De nationella statsbidragen har varit viktiga för FoUrum, men inför 2016 är
osäkerheten stor huruvida överenskommelserna mellan staten och SKL kommer
att generera några statsbidrag överhuvudtaget. I mars 2014 beslutade sig därför
en enig socialchefsgrupp att ställa sig bakom en höjning av den egna
basfinansieringen till en nivå som kan skapa en större långsiktighet, utan
beroende av statsbidrag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-30
Skrivelse från FoUrum
Förvaltningens förslag
− Det årliga anslaget till FoUrum från och med budgetåret 2016 är 2 368 170
kronor.
− Anslaget kan efter särskild prövning reduceras eller återbetalas om ökade
statsbidrag eller ökade externa medel skulle förändra förutsättningarna för
FoUrums verksamhet.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Det årliga anslaget till FoUrum från och med budgetåret 2016 är 2 368 170
kronor.
− Anslaget kan efter särskild prövning reduceras eller återbetalas om ökade
statsbidrag eller ökade externa medel skulle förändra förutsättningarna för
FoUrums verksamhet.

Beslutet expedieras till:
Sandra Widheimer, Region Jönköpings län
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§ 119

Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017
Än/2015:86 730
Sammanfattning
Sedan några år tillbaka handläggs frågor som är gemensamma mellan regionens
hälsa och sjukvård och kommunerna i så kallade strategigrupper. Dessa grupper
utformar bl. a gemensamma handlingsplaner som antas av respektive huvudman.
Föreliggande handlingsplan gäller den gemensamma handlingsplanen för
äldrefrågor, som utarbetats av strategigrupp äldre och som antas av hälso- och
sjukvården och länets 13 kommuner.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-30
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017
Förslag till äldrenämnden
− Strategi och handlingsplan Äldre 2015 – 2017 antas.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande:
−
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en analys av
var vi som kommun i dagsläget befinner oss i relation till Strategi och
handlingsplan Äldre 2015-2107 - och vilka prioriteringar och avvägningar
analysens resultat medför för äldrenämndens arbete under perioden.
Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V och Gunnel Granberg (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Cecilia Hjort Attefalls (KD)
tilläggsyrkande.
Äldrenämndens beslut
− Strategi och handlingsplan Äldre 2015 – 2017 antas.
− Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en analys av var
vi som kommun i dagsläget befinner oss i relation till Strategi och
handlingsplan Äldre 2015-2107 - och vilka prioriteringar och avvägningar
analysens resultat medför för äldrenämndens arbete under perioden.

Beslutet expedieras till:
Sandra Widheimer, Region Jönköpings län
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
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§ 120

Information forts
b) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, lämnar kortfattad information om
personalsituationen under sommaren som dock ännu inte analyserats
djupgående. Nämnden önskar fördjupad information vid ett kommande
sammanträde.
Karl Gudmundsson informerar även, på önskemål från nämnden, om det
dödsfall som inträffade i samband med en brand på ett äldreboende i
Gränna. Trots den tragiska utgången har inblandad personal hanterat
situationen enligt alla gällande rutiner och på ett exemplariskt sätt, enligt
Räddningstjänstens bedömning.
Expedieras till:
Karl Gudmumsson
Björn Svensson
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