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§ 136

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.
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§ 137

Information: Hemrehabilitering - uppföljning inklusive ekonomisk
analys
Områdeschef Maria Frank och projektledare Anette Johansson från hälso- och
sjukvårdsfunktionen redogör för resultaten i projektet för utökad
hemrehabilitering. Projektet startade i mars 2015 med målet att öka
medborgarens upplevelse av hälsa, självständighet och möjlighet att bo kvar i
sin invanda hemmiljö samt minskat behov av hjälp i hemmet enligt
socialtjänstlagen. I projektet har verksamheten arbetat systematiskt med
strukturerat arbetssätt, samarbete inom hälso- och sjukvårdsteamet och
samverkan mellan interna och externa verksamheter. Medelåldern på
deltagarna har varit 80 år med en genomsnittlig träningsomgång på 10 veckor
och 25 besök. Patienterna har under projektet uppnått 89 procent av de satta
träningsmålen och mer än fördubblat sin upplevelse av att klara av aktiviteter
efter träningsomgången i hemrehabiliteringen.
Ekonomischef Janos Dios redogör för projektets ekonomiska aspekter.
Kostnaderna för hemrehab är i genomsnitt 60 800 kronor per patient. De
patienter som har hemtjänst har i genomsnitt minskat sina hemtjänsttimmar
med 27 procent efter införandet av hemrehab. Patienternas förmåga att klara
sig själva har i genomsnitt ökat med 28 procent, enligt ADL-mätning som är en
metod för bedömning av funktionsförmåga hos personer med funktionshinder.
Följeforskare Ann-Britt Karlsson redogör för uppföljningar och kontakter med
patienter och anhöriga i projektet. 56 personer har deltagit i intervjuer under
2015 till 2017 och 42 personer har deltagit i en mer omfattande studie,
Pilotprojekt hemrehab 2015-2016 område 10. Vägledande frågeställningar i
uppföljningen har varit vilken betydelse som träning i hemrehab haft för
deltagarna samt se om hemrehab kunnat stärka deltagarnas känsla av hälsa,
delaktighet, inflytande och känsla av sammanhang. Uppföljningen visar att en
hälsofrämjande betydelse av hemrehabiliteringen är att den görs utifrån
personens viktigaste behov, önskemål, förmågor och förutsättningar.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 138
Information: Månadsrapport november 2017
Ekonomichef Janos Dios redogör för nämndens ekonomiska läge per november
månad. Äldrenämnden har en budget på 1 448,6 miljoner kronor för 2017. För
året väntas en negativ avvikelse mot budget med 31,7 miljoner kronor. Detta är
en förbättring med 1,8 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Den
negativa avvikelsen återfinns inom både hälso-och sjukvården och inom
äldreomsorgen.
Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 139

Genomlysning av hemsjukvårdens organisation
Än/2017:136 770
Sammanfattning
Äldrenämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 gett socialförvaltningen i
uppdrag att belysa de effekter som följt av aktuell organisationsform för hälsooch sjukvården under perioden 2013-2016. Uppdraget har tilldelats ett
konsultföretag som genom bland annat dokumentanalys, intervjuer och
omvärldsanalys sammanställt en rapport som svar på nämndens
uppdragsbeskrivning, som nämnden nu har att ta ställning till. Rapportens
innehåll är ett antal rekommendationer, som förvaltningen kommenterar i
bilagan till tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-30
Socialförvaltningens bilaga, daterad 2017-11-30
Rapport från Public Partner, ”Genomlysning av hemsjukvårdens organisation
Jönköpings kommun”, november 2017
Bilagor till rapporten
Förvaltningens förslag
− Nämndens uppdrag kring att belysa effekter av organisationsform för
hälso- och sjukvården under perioden 2013-2016 är genomfört genom
upprättad rapport ”Genomlysning av hemsjukvårdens organisation
Jönköpings kommun”.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 december
2017. Vårdförbundet framför synpunkten att det är viktigt med
personalförsörjningen för att klara av att utföra arbetet. Kommunal framför
synpunkten att hemtjänsten och hemsjukvården fortsätter titta på
förutsättningarna att kunna jobba mer ihop, att hitta entusiasm bland
personalen och sprida detta samt att personalförsörjningen är en viktig fråga
framöver. Fysioterapeuterna instämmer i Vårdförbundets synpunkt och framför
att arbetsterapeuterna har en stor arbetsbelastning idag.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Äldrenämndens beslut
− Nämndens uppdrag kring att belysa effekter av organisationsform för
hälso- och sjukvården under perioden 2013-2016 är genomfört genom
upprättad rapport ”Genomlysning av hemsjukvårdens organisation
Jönköpings kommun”.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Janos Dios
Lena Pettersson
Marianne Lillieberg
Camilla Johansson
Annika Åberg
Anna Bunninger
Åsa Jonsson-Sköld
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§ 140

Verksamhetsplan 2018
Än/2017:72 041
Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för
äldrenämndens verksamhet 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Verksamhetsplan äldrenämnd, daterad 2017-12-06
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 inom
äldrenämndens område fastställs.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 december
2017. Fackliga representanter hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S), för partierna S, MP och V, vill till protokollet tillföra att
den aktuella budgeten är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt allianspartierna. Bakgrunden till
uppgörelsen är den exceptionella parlamentariska situationen i Jönköpings
kommun där alliansen, efter avhopp i kommunfullmäktige, numera inte utgör
det största blocket. För att undvika kaos och osäkerhet samt för att säkerställa
att nämnderna fullt ut kompenseras för demografi, tog vi därför initiativet till
en överenskommelse med alliansen, i vilken grundkravet var att besparingar i
skola och äldreomsorg skulle utgå. Överenskommelsen gäller för budgetåret
2018. Noterbart är att budgeten inte innehåller de riktade statsbidrag som
aviserats av regeringen för bland annat skola, arbetsmarknadspolitik,
samhällsbygge, kunskapslyft, socialtjänst och äldreomsorg.
Emellertid anser vi att resursförstärkningar krävs de kommande åren för att
överbrygga de klyftor som finns i vår kommun.
De äldre ska kunna leva ett tryggt och värdigt liv. De ska kunna bo hemma så
länge de kan och vill. Sen ska det finnas tillräckligt med äldreboendeplatser.
Utbyggnad av äldreboenden ska ske efter behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-20

Hemtjänsten ska organiseras så att den äldre känner sig trygg i det egna
boendet och att äldre kvinnor och män får vård och omsorg på lika villkor
utifrån sina behov.
Vi ville ge äldrenämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att utforma mindre
och mer självstyrande hemtjänstgrupper i likhet med det som gjorts i
Sundsvalls kommun. Kontrollsystem för medarbetare fasas succesivt ut till
förmån för ökad delaktighet. Erfarenheten visar att detta ger nöjdare äldre,
mindre arbetsrelaterad stress och färre sjukskrivningar.
Jönköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tanke på
morgondagens stora utmaningar rörande personalförsörjningen. Vi måste visa
att ett arbete inom äldreomsorgen både är roligt och stimulerande.
Arbetsmiljön är viktig och personalen måste få ett större inflytande och
delaktighet över sin vardag. Vi måste få ner sjukskrivningstalen, arbeta för att
få bort delade turer, rätten till heltid, friskvård och kompetensutveckling.
Vi vill inte att det ska göras fler konkurrensutsättningar i äldrenämndens
verksamheter.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 inom
äldrenämndens område fastställs.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen
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§ 141

Ansökan om ersättning för trygghetsvärd till Fabrikens
trygghetsboende
Än/2017:133 731
Sammanfattning
Bostads AB Vätterhem har ansökt om finansiering av trygghetsvärd från 1
mars 2018. Förvaltningen föreslår att äldrenämnden finansierar 75 procent
enligt gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Ansökan om trygghetsvärd till Fabrikens Trygghetsboende,
daterad 2017-11-09
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden tillhandahåller 75 procent av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Fabrikens Trygghetsboende. Kostnaden för 2018
beräknas uppgå till 300 200 kronor. Vilket motsvarar lönekostnaden, under
10 månader för en undersköterska som arbetar dagtid, inklusive
semestervikare.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 december
2017. Fackliga representanter hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden tillhandahåller 75 procent av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Fabrikens Trygghetsboende. Kostnaden för 2018
beräknas uppgå till 300 200 kronor. Vilket motsvarar lönekostnaden, under
10 månader för en undersköterska som arbetar dagtid, inklusive
semestervikare.
Beslutet expedieras till:
Bostads AB Vätterhem
Camilla Johansson
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§ 142

Intern kontrollplan med riskanalys 2018
Än/2017:143 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2004 om riktlinjer för intern
kontroll i Jönköpings kommun. Enligt dessa anvisningar ska nämnden årligen
sammanställa en intern kontrollplan för verksamheten. Ansvaret rörande
arbetet med intern kontroll regleras också i 6 kap. kommunallagen (1991:900).
Ett utvecklingsarbete rörande intern kontroll pågår i Jönköpings kommun,
under ledning av stadskontoret. Exakt hur strukturen kommer att se ut från och
med år 2019 är inte klart, men en grundtanke blir att föra in mer element av
riskanalys. En annan grundtanke blir att mer tydligt se internkontrollarbetet
som en pågående process som genomsyrar vardagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens förslag till intern kontrollplan med riskanalys 2018
fastställs.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 december
2017. Fackliga representanter hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Förvaltningens förslag till intern kontrollplan med riskanalys 2018
fastställs.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Janos Dios
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§ 143

Medborgarförslag om arbetstidsförkortning i äldreomsorgen
Än/2017:127 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2017 att medborgarförslag om
arbetstidsförkortning i äldreomsorgen överlämnas till äldrenämnden för beslut.
Socialförvaltningen föreslår att en sådan arbetstidsförkortning kan genomföras,
men endast om medel skjuts till i verksamheten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29
Medborgarförslag om arbetstidsförkortning i äldreomsorgen,
daterat 2017-10-26
Beslut från äldrenämnden (§ 65) och kommunfullmäktige (§ 154) på motion
om 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten, med socialförvaltningens
tjänsteskrivelse med bilaga, daterade 2017-04-27
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden besvarar medborgarförslaget i enlighet med
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29.
− Medborgarförslaget är därmed besvarat.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 december
2017. Fackliga representanter hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg: och hänvisar i övrigt till den politiska hantering av frågan som
redan skett vid kommunfullmäktige den 21 juni 2017 och eventuell hantering i
kommande budgetförslag.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S) för partierna S, MP och V, instämmer i att det finns problem
inom äldreomsorgen och att det är svårt att rekrytera personal. Förslaget med
att arbetstiden för personal inom hemtjänsten och på våra äldreboenden ska ses
över med målet att heltidsnormen ska vara 30 timmars arbetsvecka.
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om ett försök med 6 timmars arbetsdag
inom hemtjänsten som vi har ställt oss positiva till.
Vi har också i de två senaste förslagen till verksamhets- och investeringsplan i
kommunfullmäktige föreslagit att äldrenämnden ska ges i uppdrag att
genomföra en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag i ett par
Justerandes signatur
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verksamheter inom äldreomsorgen. Samt att projektet skulle utvärderas av
följeforskare.
Det har gjorts flera försök ute i landet med goda resultat, men som ofta har
avslutats.
Vi är positiva till förslaget men förslaget och kostnaden får föras till nästa
verksamhets- och investeringsplan.
Äldrenämndens beslut
− Medborgarförslaget är därmed besvarat. Äldrenämnden besvarar
medborgarförslaget i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2017-11-29 och hänvisar i övrigt till den politiska hantering av
frågan som redan skett vid kommunfullmäktige den 21 juni 2017 och
eventuell hantering i kommande budgetförslag.
− Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen för kännedom
Annica Albertsson
Oxelgatan 7
554 58 Jönköping
Margareta Ask
Carlforsvägen 4
561 38 Huskvarna
Per-Håkan Nordström
St Larsgatan 6
553 38 Jönköping
Erik Ottosson
Studiegatan 3B
553 37 Jönköping
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§ 144

Uppföljning av privata utförare 2018
Än/2017:139 700
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska alla nämnder utarbeta en årlig plan för
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Socialförvaltningen
har flera privata utförare som berörs av programmet. Det finns ett arbetssätt
med systematisk uppföljning, som kontinuerligt förbättras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29
Bilaga, struktur för uppföljningsansvar
Förvaltningens förslag
− Plan för arbetet 2018 fastställs.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 december
2017. Fackliga representanter hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Plan för arbetet 2018 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Karin Pilkvist
Lisen Prinzencreutz
Josefin Hagström
Maria Lillieström
Sara Landerholm
Ulrika Karlsson
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§ 145

Prissättning inom hemtjänst 2018
Än/2017:140 700
Sammanfattning
Äldrenämnden fastställer årligen det pris som ska gälla för den ersättning som
kommunen betalar till utförare av hemtjänst. Ersättningen justeras utifrån
omsorgsprisindex (OPI) som årligen presenteras av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
SKL kommer att publicera OPI för 2018 i mitten av december, vilket innebär
att uppräkningen av ersättningen kommer att gälla för utförd tid från och med
januari
2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29
Bilaga till tjänsteskrivelse, prissättning inom hemtjänst 2017,
daterad 2017-11-29
Förvaltningens förslag
− Uppräkning till 2018 års prisnivå sker utifrån omsorgsprisindex (OPI), som
presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting december 2017.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Uppräkning till 2018 års prisnivå sker utifrån omsorgsprisindex (OPI), som
presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting december 2017.
Beslutet expedieras till:
Josefin Hagström
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§ 146
Rapportering av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen 2017
Än/2017:83 730
Sammanfattning
En gång per kvartal ska äldrenämnden lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen, SoL, som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. Nämnden ska också redovisa hur många av
besluten som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-17
Statistikrapport, daterad 2017-11-17
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen
för vård och omsorg för tredjekvartalet 2017 lämnas till
kommunfullmäktige.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-12-20
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen
för vård och omsorg för tredjekvartalet 2017 lämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-20

§ 147

Information: Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson lämnar bland annat följande information:
- Socialförvaltningen har tagit över boendet Tokeryd efter
Migrationsverket. Boendet är avsett för personer som kommunen har
tagit emot med anledning av lagen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen. De personer
som nu kan flytta in på Tokeryd motsvarar kommunens åtagande enligt
lagen för innevarande år. Förvaltningen konstaterar dock att det
fortfarande saknas ett stort antal bostäder för att motsvara behovet totalt
sett i kommunen.
- Medborgarundersökningen visar att ett område som medborgarna anser
behöver prioriteras är bostäder. Undersökningen visar också en höjning
av nöjdhetssiffrorna för äldreomsorgens områden jämfört med den förra
mätningen 2015.
- Samverkansöverenskommelsen mellan Regionen och kommunerna
utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård, kommer att tas upp vid äldrenämndens nästa
sammanträde. PKS, primärkommunal samverkan har antagit
överenskommelsen.
- Karl Gudmundsson har besökt SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) som informerat om sitt arbete. Bland annat jobbar SKL med
frågan hur statsbidrag bör vara utformade för att gynna kommunernas
arbete och inte inkräkta på det kommunala självstyret. SKL tittar också
på hur samverkan kan gå till mellan kommuner, utan att parterna ska
behöva bilda ett kommunalförbund.
Nämnden tackar för information och lägger den till handlingarna.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-20

§ 148

Meddelanden
a) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att begäras
för perioden 2017-11-23 – 2017-12-20
Dnr: Än/2017:23
b) Aktuellt från socialförvaltningen i november 2017
c) KS § 313 – Yttrande över slutbetänkandet ”Nästa steg på vägen mot en jämlik
hälsa”
Dnr: Än/2017:108
d) Samverkansprotokoll från förvaltningens centrala samverkan 2017-12-11
e) Nyhetsbrev från Region och kommuner i Jönköpings län i samverkan,
november 2017
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-20

§ 149
Anmälan av delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah-ärende, daterade 2017-11-21 samt 2017-12-01
Dnr: Än/2017:22
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-20

§ 150

Rapporter från förrättningar
En grupp från äldrenämnden har besökt Öxnehaga äldreboende och
demensboende. I verksamheten har arbetsledningen jobbat långsiktigt för att
öka kunskapen bland medarbetare. Utbildning, arbete med ständiga
förbättringar och engagemang har lett till bättre verksamhet.
Nämndens presidium har deltagit i presidiekonferens i fördjupat samarbete
med företrädare för Regionen den 24 november 2017 samt träffat
personalutskottet den 6 december 2017 för att lyfta frågor av gemensamt
intresse.
Nämnden godkänner att deltagande vid ovan nämnda förrättningar skett på
uppdrag av nämnden.
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2017-12-20

§ 151

Övriga frågor
Ny rutin för omedelbara justeringar
Socialförvaltningens nämnder har fått anledning att ändra sina rutiner med
anledning av att förvaltningsrätten inte längre godkänner protokollsutdrag som
inte är justerade. Ny rutin för nämnden är att de protokollsparagrafer som ska
justeras omedelbart skrivs under av ordförande samt justerare i anslutning till
sammanträdet. Vid ändring av de föreberedda protokollsparagraferna, justeras
dessa paragrafer vanligtvis nästkommande dag. Då tas inget beslut om
omedelbar justering, en överenskommelse om datum och tid är tillräcklig.
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