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§ 56

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

Justerandes signatur
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§ 57

Uppdrag att ta fram förslag som syftar till att motverka ensamhet och
isolering bland äldre
Än/2016:155 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om VIP 2017-2019,
äldrenämnden i uppdrag att ta fram förslag som syftar till att motverka ensamhet
och isolering bland äldre. I samverkan med olika intresseorganisationer och
representanter för nämnden har ett förslag på projektplan tagits fram, som
nämnden nu har att ta ställning till. Ärendet ska därefter beslutas även i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-20
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad, 2017-04-20
Förvaltningens förslag
− Projektplanen med föreslagna satsningar godkänns och redovisningen
översänds till kommunfullmäktige.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– Projektplanen med föreslagna satsningar godkänns och redovisningen
översänds till kommunfullmäktige.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 58

Verksamhetsrapport april 2017, fördjupad
Än/2017:15 040
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2017 som äldrenämnden fastställt
ska verksamhetsrapport april 2017, fördjupad, redovisas på majsammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-09
Verksamhetsrapport april 2017, fördjupad, daterad 2017-05-09
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport april 2017, fördjupad, daterad
2017-05-09, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– Socialförvaltningens verksamhetsrapport april 2017, fördjupad, daterad 201705-09, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 59

Utblick 2030 om framtidens äldreomsorg
Än/2017:66 709
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram en rapport, som bland annat redovisar en
prognos och annat underlag som kan vara värdefullt i samband med en utblick in
i framtiden. Äldrenämnden står inför en stor utmaning fram till 2030, eftersom
antalet äldre med behov av vård och omsorg kommer att öka.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27
Bilaga till tjänsteskrivelse ”Utblick äldre - 2030”, daterad 2017-04-27
Förvaltningens förslag
− Rapporten Utblick äldre - 2030 godkänns.
− Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med denna typ av bredare
utblicksrapport årligen.
− Planeringen för att omvandla äldreboende till trygghetsboende avbryts i
avvaktan på besked om vad som händer med regeringens förslag om en ny
boendeform. Ekonomiska konsekvenser redovisas i VIP 2018.
− Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med
utbyggnad av äldreboende i egen regi respektive att låta externa intressenter
bygga, med sikte på ett kommande ramavtal. Redovisas till nämnden i
oktober.
− Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur takten i
utvecklingsarbetet runt välfärdsteknik skulle kunna ökas.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) för partierna M, KD, C och L, samt Gunnel
Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP, yrkar bifall till förvaltningens förslag
förutom beslutssats 4, om att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda för- och
nackdelar med utbyggnad av äldreboende i egen regi respektive att låta externa
intressenter bygga, med sikte på ett kommande ramavtal.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på respektive beslutssats, om de ska antas eller
avslås.
Nämnden är enig om att anta samtliga beslutssatser förutom beslutssats 4, som
Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar avslag på.

Justerandes signatur
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Ordföranden frågar därför nämnden om man vill anta förvaltningens förslag i sin
helhet, eller förvaltningens förslag förutom beslutssats 4, om att
socialförvaltningen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med utbyggnad av
äldreboende i egen regi respektive att låta externa intressenter bygga, med sikte
på ett kommande ramavtal.
Ordföranden finner att nämnden beslutat att anta förvaltningens förslag i sin
helhet.
Äldrenämndens beslut
– Rapporten Utblick äldre - 2030 godkänns.
– Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med denna typ av bredare
utblicksrapport årligen.
– Planeringen för att omvandla äldreboende till trygghetsboende avbryts i
avvaktan på besked om vad som händer med regeringens förslag om en ny
boendeform. Ekonomiska konsekvenser redovisas i VIP 2018.
– Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar med
utbyggnad av äldreboende i egen regi respektive att låta externa intressenter
bygga, med sikte på ett kommande ramavtal. Redovisas till nämnden i
oktober.
– Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur takten i
utvecklingsarbetet runt välfärdsteknik skulle kunna ökas.
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.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Camilla Johansson
Marianne Lillieberg
Anette Elfver
Karin Pilkvist
Mia Chaib
Jenny Wiberg-Larsson
Marie Ernsth-Bravell
Mikaela Johansson

Justerandes signatur
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§ 60

Information: Statistik och analys kring sjukfrånvaron
Personalchef Lena Petersson och personalstrateg Annika Werlefelt lämnar
information om aktuellt läge kring sjukskrivningar i förvaltningen.
Sjukfrånvaron i april 2017 ligger i socialförvaltningen på strax över 8 %.
Äldrenämndens verksamheter har en något högre andel sjukskrivningar än
socialnämndens.
Flertalet insatser pågår för att minska sjukfrånvaron, bland annat att kartlägga
friskfaktorer som bidrar till bättre hälsa på arbetet. Som en grund för det fortsatta
arbetet har en kartläggning inletts inom äldreomsorgen med bland annat utskick
av enkäter till personal.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 61

Yttrande till Parlamentariska kommittén gällande presidiets roll
Än/2017:42 000
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén önskar en redogörelse för hur nämnden har
organiserat sitt arbete gällande presidiets roll.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-10
Förvaltningens förslag
Yttrande till Parlamentariska kommittén
− Äldrenämnden antar yttrandet som sitt eget, och översänder det till
parlamentariska kommittén.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till Parlamentariska kommittén
– Äldrenämnden antar yttrandet som sitt eget, och översänder det till
parlamentariska kommittén.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén (sekr. Josefine Colliander)
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§ 62

Begäran om yttrande från Parlamentariska kommittén om
utvecklandet av medborgardialog
Än/2017:44 000
Sammanfattning
Inom ramen för Parlamentariska kommitténs arbete pågår en utvärdering av hur
kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog och lokala utvecklingsgrupper utvecklats och fungerar idag. Samtliga nämnder, lokala utvecklingsgrupper, kommundelsråd och kommunfullmäktiges presidium har därför blivit
tillsända ett antal frågeställningar kring dessa arbetssätt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-25
Förvaltningens förslag
Yttrande till parlamentariska kommittén
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-25, översänds som
nämndens yttrande i frågan om medborgardialoger.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till parlamentariska kommittén
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-25, översänds som
nämndens yttrande i frågan om medborgardialoger.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén (sekr. Josefine Colliander)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17

§ 63

Yttrande till Parlamentariska kommittén avseende samarbetet med
upphandlingsutskottet/upphandlingsenheten
Än/2017:41 700
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén önskar få nämndens synpunkter på samarbetet med
upphandlingsutskottet/upphandlingsenheten. Sammanfattningsvis anser
socialförvaltningen att det finns bra samarbete med upphandlingsenheten, men
att förbättringspotential finns. Inte minst när det gäller övergripande strategiska
frågor samt ansvarsfördelning mellan nämnd och upphandlingsutskott.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-24
Remiss från parlamentariska kommittén, daterad 2016-02-10
Förvaltningens förslag
Yttrande till parlamentariska kommittén
− Äldrenämnden ser fördelar med att upphandlingsutskottet finns kvar, men
roller och ansvar mellan nämnderna och upphandlingsutskottet bör klargöras.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, samt Gunnel
Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tillägg:
− Värdet på de offentliga upphandlingarna är stort. För Jönköpings kommun
rör det sig uppskattningsvis om över två miljarder kronor. Upphandlingar
kan vara ett viktigt politiskt instrument för att åstadkomma till exempel
utveckling och god ekonomi. Att vara aktsam med de kommunala
skattepengarna är en viktig aspekt, men också att kunna uppnå viktiga
politiska prioriteringar. Innovationsupphandlingar är ett exempel. Ställa krav
på ekologiska och sociala hänsyn är en annan. Upphandlingar innehåller som
sagt ett redskap för att genomföra förändring, därför skulle det bästa vara om
kommunen inrättade en politisk nämnd för upphandlingsfrågorna. I andra
hand att dagens upphandlingsutskott tar sig ett större mandat och gör
politiska prioriteringar vid formulering av förfrågningsunderlag.
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande och Lynn
Carlssons (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Cecilia
Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till parlamentariska kommittén
Justerandes signatur
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− Äldrenämnden ser fördelar med att upphandlingsutskottet finns kvar, men
roller och ansvar mellan nämnderna och upphandlingsutskottet bör klargöras.
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
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén (sekr. Josefine Colliander)
Karin Pilkvist

Justerandes signatur
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§ 64

Begäran om yttrande från Parlamentariska kommittén om
kommundelsråden
Än/2017:43 000
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén har skickat en remiss till samtliga nämnder,
kommundelsråd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium med
frågeställningar kring kommundelsrådens funktion samt medborgardialoger.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-26
Förvaltningens förslag
Yttrande till parlamentariska kommittén
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-26, översänds som
nämndens yttrande i frågan om kommundelsrådens roll.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till parlamentariska kommittén
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-26, översänds som
nämndens yttrande i frågan om kommundelsrådens roll.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén (sekr. Josefine Colliander)

Justerandes signatur
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§ 65

Motion om försök med sex timmars arbetsdag inom hemtjänsten
Än/2017:28 020
Sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att kommunen genomför en
försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en eller ett
par arbetsplatser inom kommunens hemtjänst med start under innevarande
mandatperiod, och att försöksverksamheten följs och utvärderas av följeforskare.
Kommunstyrelsen har gett äldrenämnden tillfälle att yttra sig över motionen,
inför behandling i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27
Motion från Vänsterpartiet, daterad 2016-12-13
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27, lämnas till
kommunstyrelsen som svar över motionen om sex timmars arbetsdag inom
hemtjänsten.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 8 maj
2017, och protokollet har delgetts nämnden inför sammanträdet. Sammanfattningsvis har Kommunal framfört att man styrker motionen, och att
ekonomiska medel bör tillföras för genomförandet. Därutöver har man påtalat
vikten av att Kommunal är delaktiga i ett sådant projekt.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L samt Gunnel
Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande
respektive Lynn Carlssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet
med Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

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

X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
6

5

Äldrenämnden har alltså med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit Cecilia Hjorth
Attefalls (KD) yrkande.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-27, lämnas till
kommunstyrelsen som svar över motionen om sex timmars arbetsdag inom
hemtjänsten.
Reservationer
Lynn Carlsson (S), Pelle Nordin (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell Ekelund
(S) och Carl-Evert Werme (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Camilla Johansson
Mikael Ekström

Justerandes signatur
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§ 66

Yttrande över Kartläggning av behovet av och möjligheten att
anställa studentmedarbetare i nämndernas verksamheter
Än/2016:157 020
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20172019 med budget för 2017 har kommunstyrelsen uppdragit äldrenämnden att
kartlägga behovet av och möjligheten att anställa studentmedarbetare. Äldrenämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 maj 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-10
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-10
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens yttrande och kartläggning, daterad 2017-04-10,
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
8 maj 2017. De fackliga företrädarna har inget att erinra mot förvaltningens
förslag.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens yttrande och kartläggning, daterad 2017-04-10,
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 67

Redovisning av kompletterande uppdrag kring att inventera och
beskriva hur samarbetet med civilsamhället ser ut under verksamhetsåret 2016
Än/2016:125 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har i sin verksamhetsplan för 2016 gett förvaltningen i uppdrag
att inventera och beskriva hur samarbetet med civilsamhället sett ut under
verksamhetsåret. Inventeringen har skett på kommunens särskilda boenden,
genom kontakt med fritidskonsulenter och samordnare på Seniorernas hus.
Äldrenämnden beslutade den 21 december 2016 att uppdra åt förvaltningen att
fördjupa analysen av äldreomsorgens samarbete med civilsamhället med fokus
bland annat på att särskilja vad som är frivilliga och vad som är kommunalt
finansierade insatser, för att tydliggöra civilsamhällets särart. Analysen ska
beakta de relativt stora variationerna i enheternas kontaktytor, och om det finns
centrala stödfunktioner för att underlätta enheternas relationsskapande med ett
mångfacetterat samhälle. Dessutom ska analysen beakta om det i dagsläget finns
nödvändiga strukturer inom äldreomsorgen för att främja mångfald, exempelvis
språklig och religiös bredd i olika samverkansgrupper.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-25
Bilaga till tjänsteskrivelse, Sammanställning äldreboenden
Förvaltningens förslag
– Analys av hur samarbetet med civilsamhället sett ut under verksamhetsåret
2016 inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– Analys av hur samarbetet med civilsamhället sett ut under verksamhetsåret
2016 inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Gustav Wass
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§ 68

Enkät om strokevården inför granskning av patientsäkerheten inom
Jönköpings län (IVO)
Än/2017:64 739
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett äldrenämnden tillfälle att yttra sig över enkät från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande strokevården. Vid tillsynen
kommer IVO att granska hur ledning och styrning fungerar genom hela
strokevårdkedjan, från akut omhändertagande till rehabiliteringsinsatser i
slutenvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-24
Remiss avseende Enkät om strokevården inför granskning av patientsäkerheten
inom Jönköpings och Kalmar län.
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Enkätsvar som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2017-04-24, utgör nämndens yttrande.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Enkätsvar som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2017-04-24, utgör nämndens yttrande.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Marie Kemi
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§ 69

Yttrande över promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Än/2017:65 770
Sammanfattning
Socialdepartementet föreslår ändrade övergångsbestämmelse gällande den nya
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:000).
Remiss har inkommit till Jönköpings kommun för att erbjuda möjlighet att
kunna lämna synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsen har lämnat ärendet till
äldrenämnden för att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-20
Promemoria S2017/01662/FS Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för
den föreslagna lagen om samverkan vis utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (prop. 2016/17:106)
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Äldrenämnden stödjer slutsatserna i promemorian.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth-Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, Lynn Carlsson (S)
för partierna S och MP samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Äldrenämnden stödjer slutsatserna i promemorian.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 70

Information: Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson lämnar bland annat följande information:
− Rekryteringen inför semesterperioden pågår fortfarande, och de största
kvarvarande behoven finns inom personlig assistans.
− Personalrekryteringen av socionomer till myndighetshandläggningen är en
stor utmaning, och förvaltningen testar därför att införa sju timmars
arbetsdag för denna yrkesgrupp framöver. Inledningsvis genomförs
satsningen under ett år, för att sedan utvärderas.
− Införandet av Cosmic Link är igångsatt, och har fungerat relativt väl men
krävt mycket personalresurser.
− För närvarande finns inga ärenden där kommunen är betalningsansvarig för
utskrivningsklara på sjukhuset.
Biträdande socialdirektör Stefan Österström redogör för läget inom Fritt val
hemtjänst, där 30 % av utförarna i dagsläget är privata vilket ställer stora krav på
förvaltningen när det gäller att göra uppföljningar.
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§ 71

Meddelanden
a) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras för perioden 2017-04-20 – 2017-05-17
Dnr: Än/2016:69
b) Rapport från IVO – bidrar klagomål från patienter och närstående till ökad
kvalitet och patientsäkerhet?
Dnr: Registrerad som handling i Lex
c) Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa från Sveriges Tandläkarförbund
Dnr: Registrerad som handling i Lex
d) Rapport från Socialstyrelsen om utvecklingen av Patientsäkerhetsområdet
Dnr: Registrerad som handling i Lex
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 72

Rapporter från förrättningar
Den 10 maj (eftermiddag) har en av äldrenämndens studiegrupper besökt
verksamheten för hemteam inom hemsjukvården. Medverkade gjorde Thomas
Bäuml (M), Suwannee Wilhelmsson (S), Kjell Ekelund (S), Claes Carlsson
(MP), Anna Nordenankar (M), Göran Filipsson (L) och Per-Olof Norlander (M)
Ingegerd Hugosson (C) besökte Anhörigriksdagen i Varberg den 9 – 10 maj.
Ann-Marie Hedlund (L) har den 26 april medverkat i en paneldebatt om
demensfrågor.
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§ 73

Övriga frågor
Ny rutin för rapportering av sammanträdesarvoden förtroendevalda
Från och med den 1 maj 2017 kommer alla sammanträden att rapporteras av
sekreteraren. Övriga ersättningar i samband med sammanträdet, såsom förlorad
arbetsinkomst, resor, parkering med mera, ska fortfarande rapporteras av den
förtroendevalda på blanketten ”Arvoden till Förtroendevalda”. Hit ska även
eventuella kvitton bifogas.
Förrättningar och övriga ersättningar ska rapporteras på arvodesblanketten.
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