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§ 45
Fastställande av dagordning
– Dagordningen, som den var utskickad till nämnden, fastställs med ändringen
att ”Kurser och konferenser” utgår samt att Thomas Bäuml (M) lämnar
information under ”Övriga frågor”
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§ 46
Från Magna Cura till Combine - nytt arbetssätt och nytt
verksamhetssystem
Än/2019:46 799
Sammanfattning
I samband med byte av verksamhetssystem till Combine kommer
verksamheterna inom äldre- och funktionshinderomsorg att handlägga, utföra
och dokumentera utifrån metoden Individens behov i centrum, IBIC. Hälsooch sjukvårdsorganisationen kommer att dokumentera utifrån Klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Eftersom IBIC också bygger
på ICF innebär det att samma begrepp och definitioner kommer att användas
vilket underlättar kommunikationen mellan professioner och funktioner.
Vid äldrenämndens sammanträde företräder projektledare Eva Rosenkvist
ärendet. Hon berättar att Combine handlats upp tillsammans med länets alla
kommuner och i Jönköpings kommun kommer det ersätta programmen Magna
Cura och Sofia. Utbytet av program görs av olika anledningar. Dels är det ett
led i en sammanhållen socialförvaltning och delas har kommunens ”gamla”
verksamhetssystem nått sin fulla potential, det vill säga de går inte att utveckla
mer och därmed når de inte upp till dagens förväntningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-26
Socialförvaltningens förslag
 Nämnden godkänner redovisningen
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-17
Yrkanden
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L), med instämmande från nämnden i övrigt,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
 Nämnden godkänner redovisningen
Beslutet expedieras till:
Projektledare, Eva Rosenkvist
Funktionschef funktionshinderomsorgen , Anna Bunninger
Funktionschef äldreomsorgen, Camilla Johansson
Funktionschef hälso- och sjukvård, Marianne Lillieberg
Funktionschef individ- och familjeomsorgen, Annika Åberg
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§ 47
Informationsärende: Hälso- och sjukvårdsfunktionen
Som ett led i att informera den nytillsatta äldrenämnden om
socialförvaltningens olika verksamheter, berättar funktionschef Marianne
Lillieberg och områdescheferna Maria Frank och Marie Hansen om hälso- och
sjukvårdsfunktionen (HS).
Marianne Lillieberg inleder med att berätta om funktionen i stort, vilka
yrkesgrupper som finns och hur de är fördelade, hon visar även lite statistik
över patientgruppen som HS har. Lillieberg nämner också vilka hon ser som
HS framgångsfaktorer, bland annat tvärprofessionella team och tillsättandet av
biträdande enhetschefer.
Marie Hansen berättar om Ekhagens gästhem och Lönnens korttidshem.
Maria Frank avslutar föredragningen med att berätta om HS-team 6 och projekt
hemrehab. Hon visar en sammanställning över de vanligaste hjälpmedlen och
vilka kostnader dessa innebär månadsvis, samt hur man arbetar med att försöka
få ner dessa kostnader.
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§ 48
Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal
Än/2019:37 730
Sammanfattning
I samband med att KomHem-avtalet har reviderats framkom behov av att
formulera en aktivitetsplan som synliggör ansvarsfördelningen inom olika
förbättringsområden. Aktivitetsplanen har formulerats av bland annat länets
socialchefer och har godkänts av regionens och kommunernas ledningsgrupp i
samverkan, REKO. Primärkommunalt samverkansorgan beslutade den 7
februari 2019 att godkänna aktivitetsplanen till reviderat KomHem-avtal och
att rekommendera länets kommuner att godkänna aktivitetsplanen.
Beslutsunderlag
Missiv Aktivitetsplan till reviderat beslut
Aktivitetsplan till följd av fördjupad undersökning av kostnads- och
volymutveckling efter KomHem
Socialförvaltningens förslag
 Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna rubricerad
aktivitetsplan
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-17
Yrkanden
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) med instämmande från nämnden i övrigt,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
 Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna rubricerad
aktivitetsplan

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 49
Medborgarförslag om att införa vegansk mat i kommunal
verksamhet
Än/2019:35 730
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från Ewelina Axell föreslås att kommunen ska
tillhandahålla vegansk mat för de personer som så önskar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-07
Kommunstyrelsens beslut, daterat 2019-01-31, § 5
Medborgarförslag, daterat 2019-01-04
Socialförvaltningens förslag
 Äldreomsorgen tillhandahåller redan vegankost och påverkas därmed inte
av förslaget.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-17
Yrkanden
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) med instämmande från nämnden i övrigt,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
 Äldreomsorgen tillhandahåller redan vegankost och påverkas därmed inte
av förslaget.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 50
Kartläggning av äldreomsorgens restauranger
Än/2019:25 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga
äldreomsorgens restauranger och att utreda om det är lämpligt att minska
antalet restauranger inom äldreomsorgen. Uppdraget redovisades i
äldrenämnden i mars 2019, men nämnden beslutade då att bordlägga ärendet
varför det återigen behandlas vid innevarande sammanträde.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-20
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-20
Bilaga 1, Beskrivning av äldreomsorgens restauranger
Bilaga 2, Restaurangenkät
Bilaga 3, Beräkning besparing förslag
Bilaga 4, Restaurangernas geografiska läge
Socialförvaltningens förslag
 Äldrenämnden föreslås besluta att minska antalet restauranger enligt
socialförvaltningens förslag.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-17
Yrkanden
Ordförande Ann-Marie Hedlund (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
 Med utgångspunkt i förvaltningens tjänsteskrivelse vill nämnden för egen
del förtydliga att beslutet om att begränsa antalet restauranger i
äldreomsorgen omfattar tre stycken verksamheter. Två av dessa
(Rosengårdens äldreboende och Tenhults äldreboende) är redan stängda
och kommer inte att öppnas på nytt då dessa äldreboenden är föremål för
nybyggnationer. I nuvarande planering av de äldreboenden som ska ersätta
dessa verksamheter inryms inte en restaurang för utomstående besökare.
Däremot planeras självfallet en fullvärdig köksverksamhet och utrymmen
för gemensamma måltider för de äldre som kommer att vara hyresgäster på
dessa boenden.
Vad gäller restaurangen på Union seniorboende görs för tillfället en
enklare renovering för att få kök och därmed restaurang åter i bruk. Ett
skäl till detta är att köket kommer att behövas ytterligare en period då ett
kök på ett närliggande äldreboende är under renovering. Nämnden anser
dock att det råder en osäkerhet kring under hur lång tid som det aktuella
köket med tillhörande restaurang därefter kan hållas öppet. Nuvarande kök
är i stort behov av ytterligare renovering om cirka 7 miljoner. Till detta
kommer även en årlig hyra om 767 750 kronor.
Justerandes signatur
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Att det finns ett kök och en restaurang i Union seniorboende hänger
samman med att Union tidigare varit ett särskilt boende för äldre, men har
sedan ett antal år tillbaka omvandlats till en hyresfastighet. Med detta som
bakgrund anser nämnden att en framtida investering och renovering av
köksverksamheten strider mot bland annat mot likställighetsprincipen, då
motsvarande service inte finns i andra hyresfastigheter riktade till äldre så
som trygghetboenden och seniorboenden.
Nämnden anser dock att det finns möjlighet till att fortsatt utveckla Union
seniorboende. Nämnden vill bland annat betona det ekonomiska stöd som
ges för finansiering av bovärd och hur den funktionen skulle kunna
utvecklas ytterligare till förmån för hyresgästerna i fastigheten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om man kan besluta i enlighet med Ann-Marie
Hedlunds (L) yrkande, och finner att nämnden så beslutar.
Äldrenämndens beslut
 Äldrenämnden föreslås besluta att minska antalet restauranger enligt
socialförvaltningens förslag.
 Med utgångspunkt i förvaltningens tjänsteskrivelse vill nämnden för egen
del förtydliga att beslutet om att begränsa antalet restauranger i
äldreomsorgen omfattar tre stycken verksamheter. Två av dessa
(Rosengårdens äldreboende och Tenhults äldreboende) är redan stängda
och kommer inte att öppnas på nytt då dessa äldreboenden är föremål för
nybyggnationer. I nuvarande planering av de äldreboenden som ska ersätta
dessa verksamheter inryms inte en restaurang för utomstående besökare.
Däremot planeras självfallet en fullvärdig köksverksamhet och utrymmen
för gemensamma måltider för de äldre som kommer att vara hyresgäster på
dessa boenden.
Vad gäller restaurangen på Union seniorboende görs för tillfället en
enklare renovering för att få kök och därmed restaurang åter i bruk. Ett
skäl till detta är att köket kommer att behövas ytterligare en period då ett
kök på ett närliggande äldreboende är under renovering. Nämnden anser
dock att det råder en osäkerhet kring under hur lång tid som det aktuella
köket med tillhörande restaurang därefter kan hållas öppet. Nuvarande kök
är i stort behov av ytterligare renovering om cirka 7 miljoner. Till detta
kommer även en årlig hyra om 767 750 kronor.
Att det finns ett kök och en restaurang i Union seniorboende hänger
samman med att Union tidigare varit ett särskilt boende för äldre, men har
sedan ett antal år tillbaka omvandlats till en hyresfastighet. Med detta som
bakgrund anser nämnden att en framtida investering och renovering av
köksverksamheten strider mot bland annat mot likställighetsprincipen, då
motsvarande service inte finns i andra hyresfastigheter riktade till äldre så
som trygghetboenden och seniorboenden.
Nämnden anser dock att det finns möjlighet till att fortsatt utveckla Union
seniorboende. Nämnden vill bland annat betona det ekonomiska stöd som
Justerandes signatur
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ges för finansiering av bovärd och hur den funktionen skulle kunna
utvecklas ytterligare till förmån för hyresgästerna i fastigheten.

Beslutet expedieras till:
Funktionschef för äldreomsorgen Camilla Johansson
Biträdande socialdirektör Stefan Österström
Chef för analys- och strategienheten Karin Pilkvist
Utvecklingsledare Ida Wissling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-17

§ 51
Informationsärende: Månadsrapport mars
Ekonomichef Greger Kjellman informerar om nämndens ekonomiska läge efter
mars månad. För äldrenämnden som helhet uppvisar prognosen en negativ
avvikelse mot budget med 53 miljoner kronor. För äldreomsorgens del är
avvikelsen 28 miljoner och för hälso- och sjukvården 25 miljoner. Greger
Kjellman konstaterar att utvecklingen oroande och att förslag till åtgärder
kommer läggas fram vid nämndens majsammanträde.
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§ 52
Förslag till investeringsplan 2020-2024
Än/2019:6
Sammanfattning
Investeringsbudgeten bereds i en separat process i nämndernas arbete med
Verksamhets- och investeringsplan (VIP). Investeringsplanen innefattar fem år.
Enligt tidplanen ska respektive nämnd senast på aprilsammanträdet besluta om
förslag till investeringsplan 2020-2024 med budget 2020.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-05
Förslag till investeringsplan 2020-2024, daterad 2019-04-05
Förvaltningens förslag
 Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2020-2024,
med tillhörande bedömning avseende nämndens driftsbudget, daterad 201904-05.
 Förslaget översänds till kommunstyrelsen.

MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
8 april 2019. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (L) lämnar följande yrkande:
 Närhet till trivsam och anpassad utemiljö för äldre är viktigt och ska
prioriteras vid nybyggnationer. Meningen ”Samverkan med UBF planeras
inom vissa delar, till exempel tillagningskök, utemiljö och parkering” stryks
i Projekt 5778
 Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2020-2024,
med ovanstående ändring, med tillhörande bedömning avseende nämndens
driftbudget daterad 2019-04-05.
 Förslaget översändes till kommunstyrelsen.
Propostionsordning
Ordföranden frågar nämnden om beslut ska fattas enligt förvaltningens förslag
eller enligt Ann-Marie Hedlunds förslag, och finner att nämnden beslutar i
enlighet med ordförandes förslag.
Äldrenämndens beslut
 Närhet till trivsam och anpassad utemiljö för äldre är viktigt och ska
prioriteras vid nybyggnationer. Meningen ”Samverkan med UBF planeras
inom vissa delar, till exempel tillagningskök, utemiljö och parkering”
stryks i Projekt 5778
Justerandes signatur
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 Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 20202024, med ovanstående ändring, med tillhörande bedömning avseende
nämndens driftbudget daterad 2019-04-05.
 Förslaget översändes till kommunstyrelsen

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialdirektör Karl Gudmundsson
Bitr socialdirektör Stefan Österstrom
Ekonomichef Greger Kjellman
Enhetschef Mia Chaib
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§ 53
Informationsärende: Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson lämnar bland annat följande aktuell
information från förvaltningens arbete:
 Redovisning av nuläget kring rekrytering inför semesterperioden. Fler
personer har sökt sommarjobb inom förvaltningens verksamheter än vid
samma tidpunkt förra året, vilket är väldigt positivt. En rekryteringsträff
är på gång i Gränna gällande sommarjobb i Gränna och på Visingsö.
 Arbetsmiljöverket har, som ett led i en inspektion, besökt flera av
kommunens äldreboenden. Vid avrapporteringen har Arbetsmiljöverket
bland annat påvisat behov av bättre riskanalyser i verksamheterna.
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§ 54
Medborgarförslag om bankomat och kiosk på Kålgårdens
äldreboende
Än/2019:9 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har fått en begäran att yttra sig över ett medborgarförslag som
föreslår att bankomat och kiosk ska inrättas på Kålgårdens äldreboende.
Nämnden har inget att invända mot att bankomat installeras vid Kålgårdens
äldreboende, detta faller dock inte inom nämndens ansvarsområde. När det
gäller kiosk konstaterar nämnden att det inte är en verksamhet som faller inom
äldreboendets uppdrag. Både bankomat och affärer ligger inom rimligt avstånd
från Kålgårdens äldreboende. Enskilda som bor på Kålgårdens äldreboende kan
söka bistånd för ledsagning för att utföra ärenden, eller hjälp med inköp.
Äldrenämnden har 2019-03-20, § 38, beslutat i detta ärendes sakfråga. Ett
formaliafel gjordes dock i form av att beslut togs om att skicka beslutet till
kommunfullmäktige för beslut – men kommunfullmäktige hade tidigare
beslutat att äldrenämnden själva kunde fatta beslut i ärendet. Därför tas ärendet
nu återigen upp med förnyad beslutssats i form av att medborgarförslaget anses
besvarat och att det skickas till förslagsställaren direkt från äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-25 (rev. 2019-04-16)
Medborgarförslag samt kommunfullmäktiges remiss, daterade 2018-12-20
Förvaltningens förslag
 Äldrenämnden besvarar medborgarförslaget i enlighet med
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-25 (rev. 2019-04-16)
 Medborgarförslaget är därmed besvarat.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-17
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (L), med instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
 Äldrenämnden besvarar medborgarförslaget i enlighet med
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-25 (rev. 2019-04-16)
 Medborgarförslaget är därmed besvarat.
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Beslutet expedieras till:
Agneta Lindeberg Svensson
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§ 55
Redovisning av meddelande till äldrenämnden, april 2019
Än/2019:40 730
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Beslut från kommunfullmäktige, 2019-02-28, § 32
- Motion om att införa sommarkolla för äldre i Jönköpings kommun
Beslut från kommunfullmäktige, 2019-02-28, § 36
- Program mot mutor för Jönköpings kommun
Avsägelse av uppdrag i äldrenämnden – John Erik Ottosson (MP), 201903-20
Reviderad sammanträdesplan 2019 – ändrade datum för utskick av
nämndshandlingar, 2019-04-04
Information från äldrekonsulenterna om perioden januari-mars 2019
Socialförvaltningens samverkansprotokoll, 2019-04-08

Nämnden godkänner redovisningen.
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§ 56
Godkännande av förrättningar
15 mars 2019: Ingegerd Hugosson (C) och Lizette Bülow (SD) närvarade på
EU-utbildning för förtroendevalda, kl. 08:30-12:00 på Högskolan för lärande
och kommunikation.
28 mars 2019: Ann-Marie Hedlund (L), Karin Widerberg (S), Anders Källner
(KD) och Elisabeth Mattsson (M) närvarade på IVO-dagen, kl. 10.00 – 16.00
på Elite Stora Hotellet.
Ann-Marie Hedlund (L) har i rollen som nämndsordförande bland annat
medverkat vid intervjuer av kandidater till tjänsten som socialdirektör, samt
arbetat för upprättandet av en samverkansstruktur med andra nämndspresidier i
kommunen. Som ett första steg ska presidierna för äldrenämnden, tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden träffas.
Nämnden godkänner att deltagande vid förrättningar skett på uppdrag av
nämnden.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-17

§ 57
Övrigt
Socialdirektör Karl Gudmundsson ska gå i pension och detta är därmed det
sista sammanträde med äldrenämnden som han närvarar vid. Karl
Gudmundsson och äldrenämndens ordförande Ann-Marie Hedlund (L), å
nämndens vägnar, tackar varandra för ett gott samarbete.
Thomas Bäuml (M) lämnar information från en studieresa med regionen till
Skottland, där man deltog vid konferens om kvalitet, säkerhet och
förbättringsarbete inom sjukvård. Flera beröringspunkter fanns även med
äldrenämndens verksamheter. Bland annat presenterades flera intressanta
samarbeten mellan den sociala sektorn och sjukvården, exempelvis inom
demensvården där ett rättighetsdokument för berörda tagits fram. Denna
dokumentation kommer delges nämnden genom nämndsekreteraren. En
motsvarande konferens kommer arrangeras i Göteborg 2022, och inför denna
kommer SKL ha en förberedande konferens, med möjlighet för inspel, 2020.
Detta önskar Thomas Bäuml (M) skicka med till förvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

