JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-22

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 – 16.55

Beslutande

Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande
Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (FP)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Gunnel Granberg (SD), §§ 137-139, kl. 13.00 – 15.25
Lizette Bülow (SD), ersätter Gunnel Granberg (SD), §§ 140 – 151

Övriga närvarande

Anna Nordenankar (M)
Margareta Strömberg (KD)
Ingrid Forsberg (S)
Faraon Koj (S)
Annett Kjellberg (S)
Diana Cederholm (MP), kl. 13.00 – 15.00
Kenneth Kindblom (V)
Lizette Bülow (SD), §§ 137 - 139
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör
Sara Wulff, projektledare, § 139a
Ann-Charlotte Mattsson, apotekare, § 139a
Carin Wiberg, områdeschef, § 139b
Jenny Kihlström Blomdahl, SAS, § 139d
Meena Lago, SAS, § 139d
Janos Dios, ekonomichef, § 139e

Utses att justera

Ingegerd Hugosson (C)

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-10-28, kl. 13.00

Underskrifter

Paragrafer 137 – 151

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Cecilia Hjort Attefall
Justerande

Ingegerd Hugosson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2015-10-22

Datum för anslags uppsättande

2015-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar
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§ 137
Fastställande av dagordning
Äldrenämndens beslut
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Ny ersättare hälsas välkommen
Nämndens ordförande hälsar nya ersättaren Annett Kjellberg (S) välkommen till
äldrenämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Informationsärenden
a) Läkemedelsprojektet
Projektledare Sara Wulff och apotekare Ann-Charlotte Mattsson
informerar om det pågående Läkemedelsprojektet, som är ett projekt som
samfinansieras mellan Region Jönköpings län och kommunerna i
Jönköpings län. Övergripande syften är att skapa arbetssätt för
läkemedelshantering i ordinärt och särskilt boende som optimerar hur
resurser i kommun och primärvård används och som minskar den tid som
läggs på ”onödiga” aktiviteter i läkemedelshantering. Ett viktigt mål med
projektet är att rätt patienter ska få ApoDos. Projektet pågår i ett år fram
till den 1 april 2016.
b) Hemtjänstjouren, Patrullen & Trygghetslarm
Som en del av äldrenämndens introduktion lämnar Carin Wiberg,
områdeschef, information om hemtjänstjouren, trygghetslarm och patrullen.
Hemtjänstjouren bistår med bland annat akut biståndsbedömning och stöd
till personal på helger samt fördelning av korttidslägenheter. Dessutom
verkställer man beslut om trygghetslarm. Idag finns 2 400 personer med
trygghetslarm i Jönköpings kommun. Ett arbete för att byta ut alla analoga
larm till digitala pågår.
Patrullen består av ett 70-tal medarbetare som åker ut vid aktiverade
trygghetslarm. Riktmärke för utryckningstiden är 30 minuter vilket man
klarar i de flesta fall.
c) Rekvirering stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
Stefan Österström, biträdande socialdirektör, redogör för regeringens
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen och vilken
inriktning förvaltningsledningen föreslår för stimulansmedlens användning.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för
fördelning av stimulansbidrag 2015 – 2018. Jönköpings kommun får, i den
framtagna fördelningsmodellen, 13 miljoner kronor för år 2015 samt 26
miljoner kronor för åren 2016 - 2018. Kommunen avgör själv hur medlen
ska disponeras mellan verksamheterna.
Socialförvaltningens ledningsgrupp föreslår att stimulansmedlen används
för att, under den aktuella tidsperioden, öka bemanningen för att skapa
förutsättningar och stärka arbetet med DIALOGEN och det lokala och
systematiska förbättringsarbetet. Eftersom chefen är en central funktion i
förbättringsarbetet avsätts även medel för att öka chefstätheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hur medlen fördelas i mer detalj presenteras i kommande verksamhetsplan,
men nämnden ställer sig positiv till förvaltningsledningens föreslagna
inriktning för medlens användning.
d) Socialt ansvarig socionom (SAS)
Jenny Kihlström Blomdahl och Meena Lago arbetar som socialt ansvariga
socionomer (SAS) i förvaltningen. De berättar om sitt uppdrag, som handlar
om kvalitetssäkring inom socialtjänstens funktioner. En av arbetsuppgifterna
handlar om att utreda Lex Sarah-rapporter som inkommit från verksamheterna.
Sådana rapporter ska göras vid händelser som inneburit ett missförhållande
eller risk för missförhållande. Dessa händelser utreds för att synliggöra
eventuellt bristande arbetssätt och rutiner, i syfte att förebygga att liknande
händelser inträffar igen. Samtliga som verkar inom socialtjänsten har
rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah.
e) Verksamhetsrapport september
Janos Dios, ekonomichef, redovisar äldrenämndens ekonomiska läge per
september månad. Prognosen efter 9 månader visar på ett överskott på 3
miljoner kronor vilket är en förbättring med 1 miljon kronor sedan föregående
prognos.
f) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, redogör för att det kraftigt ökade
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn skapat akuta behov av
organisatoriska förändringar inom IFO, individ- och familjeomsorgen, som
ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Ett nytt verksamhetsområde
tillskapas som inledningsvis omfattar sektionen för ensamkommande
flyktingbarn och HVB-verksamhet. Nuvarande IFO-chef Åsa Jonsson Sköld
blir områdeschef för det nyskapade verksamhetsområdet och Annika Åberg,
som nyligen tillträtt tjänst som områdeschef inom barn och ungdom, blir
funktionschef inom IFO.
Inom funktionshinderomsorgen har ny funktionschef rekryterats, Anna
Bunninger, som idag arbetar som områdeschef inom funktionshinderomsorgen.
Karl Gudmundsson redogör också för sitt deltagande vid anhörigstödsdag,
Esther-dag, Socialchefsdagarna och ett möte kring döva äldre.
Den 6 november anordnas en dag då socialnämnden och äldrenämnden ska
arbeta med framtagande av mål för kommande verksamhetsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Meddelanden
a)

Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode
kommer att begäras för perioden 2015-09-17 - 2015-10-21 2015:36

b)

Cirkulär från SKL, ”Budgetproposition för år 2016”

c)

Kommunfullmäktiges beslut
− Kf § 202 – Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
2014:128
− Kf § 204 – Kemikalieplan för Jönköpings kommun
2015:41
− Kf § 243 – Ny ersättare ÄN
2015:107

d)

Kommunstyrelsens beslut
− Ks § 266 – Yttrande över rapporten ”Översyn av lagen om
bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)
2014:13

e)

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende (hälso- och sjukvården), daterat 2015-09-10
2014:114

f)

Kopia på anmälan till IVO i Lex Sarah-ärende (Lindgården),
daterad 2015-08-31
2015:122

g)

Protokoll från Kommunalt Forum, daterat 2015-09-04

h)

Protokoll från Kommunstyrelsens välfärdsutskott, daterat 2015-08-25
2015:60

i)

Skriftlig sammanställning sjukfrånvaron (enligt uppdrag från ÄN 2015-0520, § 62)

j)

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende,
daterat 2015-10-09
2014:17, 2014:112

k)

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende,
daterat 2015-10-12
2015:108

l)

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i tillsynsärende,
daterat 2015-10-12
2015:109

Reg i Lex

Reg i Lex

m) Kommunstyrelsens skrivelse angående Ekhagens gästhem, daterad 201510-09
2015:112

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protestlistor från PRO angående Ekhagens gästhem

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 10

Dnr 2015:51

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden ÄO, daterat 2015-09-10

Dnr 2015:1

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Föredragande i sakärenden
Inga ärenden föredrogs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-22

§ 143

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 35 minuter (kl. 15.25 – 16.00).
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Ändringar och tillägg i delegationsordningen för områdesnämnderna
Än/2015:62
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade den 20 maj 2015 (§ 69) att synpunkter från
områdesnämnderna hämtas in angående förvaltningens förslag att ändringar i
områdesnämndernas delegationsordning inte regelmässigt ska föregås av
rekommendationer från socialnämnden respektive äldrenämnden.
Socialnämnden fattade motsvarande beslut den 27 april 2015 (§ 125).
Områdesnämnderna har nu lämnat sina synpunkter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-16.
Förvaltningens förslag
−
Ändringar i områdesnämndernas delegationsordning ska inte regelmässigt
föregås av rekommendationer från socialnämnden respektive
äldrenämnden.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
−
Ändringar i områdesnämndernas delegationsordning ska inte regelmässigt
föregås av rekommendationer från socialnämnden respektive
äldrenämnden.

Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Ändringar och tillägg i delegationsordningen
Än/2015:62
Sammanfattning
Äldrenämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar gällande några ärendetyper.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28.
Förslag till äldrenämnden
− De ändringar i äldrenämndens delegationsförteckning som föreslås i
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28, fastställs.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
− De ändringar i äldrenämndens delegationsförteckning som föreslås i
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28, fastställs.

Beslutet expedieras till:
Kalle Gudmundsson
Karin Pilkvist
Lars Bergstrand

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Yttrande över förslag från IVO till föreskrifter om anmälan av
allvarliga vårdskador (lex Maria)
Än/2015:117 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har erhållit remiss från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), gällande förslag på föreskrifter avseende anmälan av allvarliga
vårdskador (lex Maria).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-04
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör äldrenämndens
yttrande över förslag från IVO till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (lex Maria).
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör äldrenämndens
yttrande över förslag från IVO till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (lex Maria).
Beslutet expedieras till:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Kommunstyrelsen
Anne-Sofie Lundström
Marie Kemi
Karin Pilkvist
Stefan Österström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Utredning av möjligheten att i högre grad använda så kallade
bemanningspooler med tillsvidareanställd personal
Än/2015:69 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 29 april 2015 (§ 120) gett äldrenämnden,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att i högre grad använda så kallade bemanningspooler med
tillsvidareanställd personal. Tjänsteskrivelsen utgör socialförvaltningens svar på
detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-12
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på
kommunstyrelsens begäran att inkomma med 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 Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på
kommunstyrelsens begäran att inkomma med yttrande.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Yttrande över motion om ny styrning av välfärd och förvaltning i
Jönköpings kommun
Än/2015:83 000
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2015 att den motion som inkommit
från Britt-Marie Glaad och Ilan De Basso, daterad den 16 juni 2015, remitteras
till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra de remisser som fordras för att
kunna behandla motionen. Äldrenämnden har, liksom socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, möjlighet
att till kommunstyrelsen inkomma med remissvar före den 25 oktober 2015.
Motionärerna föreslår att nya styr- och organisationsmodeller utarbetas för
skola, omsorg och socialtjänst i Jönköpings kommun och att dessa modeller
utarbetas tillsammans med de fackliga organisationerna. Vidare föreslår man att
styrprinciperna ska präglas av förtroende för de anställdas kompetens,
delaktighet och yrkesfrihet där medborgarna står i centrum.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-30.
Förvaltningens förslag
− De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-30,
utgör äldrenämndens remissvar till kommunstyrelsen.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, lämnar följande
yrkande:
− Vi allianspartier vill betona att i det nyligen fastlagda kommunprogrammet
(150528) finns redan en skrivning kring hur kommunen ska se över styrning
och måluppfyllelsen. Bland annat fastslås att "ytterligare ansträngningar ska
göras för att samordna och tydliggöra styrande dokument samt för att
utveckla målstyrningen. Likaså är det viktigt att ha en systematisk
uppföljning som inte skapar onödig administration och blir betungande för
verksamheterna utan istället leder till utveckling."

−

Justerandes signatur

Ytterligare en kommunal utredning anser vi därför inte lämplig i detta
skede, men givetvis kommer synpunkter i förvaltningens tjänsteskrivelse
beaktas i den fortsatta översynen av den kommunala styrningen. Likaså alla
de goda erfarenheter som finns inom socialförvaltningen vad gäller
förändringsarbete (t ex Dialogen), som bygger på de anställdas kompetens
och delaktighet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar alliansen att motionen ska anses vara
besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens
förslag och till att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande och Lynn
Carlssons (S) yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med
Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat:
Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (FP)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Lizette Bülow (SD)
Cecilia Hjort 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, valt att besluta i enlighet
med Cecilia Hjort Attefalls (KD) yrkande.
Äldrenämndens beslut
− Vi allianspartier vill betona att i det nyligen fastlagda kommunprogrammet
(150528) finns redan en skrivning kring hur kommunen ska se över styrning
och måluppfyllelsen. Bland annat fastslås att "ytterligare ansträngningar ska
göras för att samordna och tydliggöra styrande dokument samt för att
utveckla målstyrningen. Likaså är det viktigt att ha en systematisk
uppföljning som inte skapar onödig administration och blir betungande för
verksamheterna utan istället leder till utveckling."
Ytterligare en kommunal utredning anser vi därför inte lämplig i detta
skede, men givetvis kommer synpunkter i förvaltningens tjänsteskrivelse
beaktas i den fortsatta översynen av den kommunala styrningen. Likaså alla
de goda erfarenheter som finns inom socialförvaltningen vad gäller
förändringsarbete (t ex Dialogen), som bygger på de anställdas kompetens
och delaktighet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Mot bakgrund av ovanstående yrkar alliansen att motionen ska anses vara
besvarad.

Reservation
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.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016.
Återremiss
Än/2014:105 000
Sammanfattning
Grunden för jämställdhetsarbetet i Jönköpings kommun är ”Jämställdhetsplan
för Jönköpings kommun 2015-2020”. Med utgångspunkt i denna har
socialförvaltningen tagit fram en handlingsplan med mål specifika för
förvaltningens arbete, för åren 2015-2016.
Den första versionen av utkastet på jämställdhetsplan återremitterades vid
socialnämndens sammanträde den 15 september 2015 (§ 200) och
äldrenämndens sammanträde den 16 september 2015 (§ 133) med motiveringen
att planen skulle omarbetas, med utgångspunkt i en tydligare uppdelning mellan
de förtroendevaldas och tjänstemännens roller. Under socialnämndens
överläggningar framkom även önskemål om att nämnden skulle få utbildning i
jämställdhet, med särskild betoning på vilket ansvar som åligger politiken på en
styrande nivå. Äldrenämnden avstod från att vid det aktuella sammanträdet
diskutera planen, i avvaktan på omarbetad version.
Det ursprungliga utkastet innehöll förslag om att nämnderna skulle utse en
jämställdhetsansvarig i respektive nämnd. Syftet med en sådan roll var att ha ett
extra öga på jämställhetsperspektivet i de underlag och handlingar som kommer
från förvaltningen. Det fanns även förslag om att mäta talartiden under minst ett
sammanträde per år. Mot bakgrund av socialnämndens diskussion kring behov
av utbildning och tydligt definierade roller mellan förvaltning och politik är
dessa två punkter nu strukna ur planen och ersatta av förslag om att nämndens
ledamöter ska ha kunskap och kompetens om jämställdhet och
jämställdhetsintegrering. Tillsammans med övriga förslag i planen bör en
gemensam kunskapsbas i nämnden vara en bra utgångspunkt för det fortsatta
jämställdhetsarbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28
Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016
Förvaltningens förslag
− Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016 antas.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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Äldrenämndens beslut
− Handlingsplan för socialförvaltningens jämställdhetsarbete 2015-2016 antas.
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Karin Pilkvist
Maria Lillieström
Åsa Thörne Adrianzon
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§ 150
Utvärdering Hemteam – Erfarenheter och förbättringsförslag i
medborgarperspektiv
Än/2015:114 770
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015-2017
beslutat om särskilda medel för genomförande av projekt kring ett så kallat
hemteam. Äldrenämnden har fått i uppdrag att utförligt utvärdera projektet i
samband med VIP-arbetet 2016-2018, med fokus på projektets effekter såväl för
äldreomsorgen som för dess brukare. Förvaltningen har sammanställt
erfarenheterna av projektet i en särskild rapport, daterad den 22 maj 2015, som
behandlades av äldrenämnden i juni månad. Vidare har förvaltningens förslag på
fortsatt utveckling av arbetet med hemteam sammanställts i förvaltningens
förslag till Verksamhet- och investeringsplan för 2016-2018, som behandlades
av äldrenämnden i augusti månad.
I aktuell tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse ges en ytterligare
fördjupad sammanställning av medborgarens erfarenheter av arbetet i hemteam.
Rapporten är knuten till den följeforskning som genomförs inom ramen för
arbetet med DIALOGEN. Rapporten rör i första hand äldrenämndens
verksamhetsområde, men pekar på erfarenheter och arbetssätt som skulle kunna
omsättas även inom socialnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänstekrivelse, daterad 2015-09-22
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-17; Utvärdering av Hemteam –
Erfarenheter och förbättringsförslag i medborgarperspektiv
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens redovisning av rapporten ”Utvärdering av Hemteam –
Erfarenheter och förbättringsförslag i medborgarperspektiv”, daterad 201507-17, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
− Förvaltningens redovisning av rapporten ”Utvärdering av Hemteam –
Erfarenheter och förbättringsförslag i medborgarperspektiv”, daterad 201507-17, godkänns.
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Beslutet expedieras till:
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Marianne Lillieberg
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§ 151

Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet
Än 2015:119 000
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett äldrenämnden möjlighet att komma med synpunkter
på förslaget till handlingsprogram Trygghet och Säkerhet, samt Riskanalys.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-02.
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget på handlingsprogram för Trygghet
och Säkerhet 2015-2018 samt Riskanalys, med undantag av första stycket i
avsnittet om brandsäkerhet i handlingsprogrammet, särskild satsning under
mandatperioden. Det bör i stället formuleras så här: ”att ytterligare utveckla
brandskyddet hos äldre och funktionsnedsatta, till exempel genom att utreda
förutsättningarna för att kombinera trygghetslarm med brandlarmsfunktion.”

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, Lynn Carlsson (S)
för partierna S, MP och V och Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget på handlingsprogram för Trygghet
och Säkerhet 2015-2018 samt Riskanalys, med undantag av första stycket i
avsnittet om brandsäkerhet i handlingsprogrammet, särskild satsning under
mandatperioden. Det bör i stället formuleras så här: ”att ytterligare utveckla
brandskyddet hos äldre och funktionsnedsatta, till exempel genom att utreda
förutsättningarna för att kombinera trygghetslarm med brandlarmsfunktion.”
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Oskar Ek
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§ 152

Rapporter från förrättningar
Ingegerd Hugosson (C) redogör för sin auskultation vid Gränna äldreboende och
hemsjukvården.
Lynn Carlsson (S) redogör från presidiets medverkan vid Socialchefsdagarna
och Äldreomsorgsdagarna, och berättar att material från föreläsningar och
seminarier från dessa konferenser kommer göras tillgängligt på nätet.
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