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§ 123

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.
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§ 124

Månadsrapport oktober 2017, fördjupad samt kvalitetsrapport inför
2018
Än/2017:15
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2017 som äldrenämnden
fastställt ska månadsrapport oktober 2017, fördjupad, redovisas på
novembersammanträdet. Kvalitetsrapport inför verksamhetsåret 2018 finns
denna gång medskickad som bilaga.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-09
Månadsrapport oktober 2017, fördjupad, daterad 2017-11-09 med bilaga
Kvalitetsrapport inför verksamhetsåret 2018
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens månadsrapport oktober 2017, fördjupad och med
bilagd kvalitetsrapport, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-22
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 månadsrapport oktober 2017, fördjupad och med
bilagd kvalitetsrapport, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Lena Pettersson
Janos Dios
Camilla Johansson
Marianne Lillieberg
Karin Pilkvist
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§ 125

Information: Utvärdering av hemsjukvårdens organisering
Torsten Sjöström, från konsultföretaget Public Partner, redogör för genomförd
utvärdering av organiseringen av hemsjukvården i Jönköpings kommun.
Jönköpings kommun och de övriga kommunera i Jönköpings län tog 2013 över
ansvaret för hemsjukvården från dåvarande landstinget. Äldrenämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att utreda hur organiseringen av hemsjukvården i
Jönköpings kommun fallit ut. Utredningen har bland annat baserats på ett stort
antal intervjuer, runt 50 stycken, med personer inom hemsjukvården i
Jönköpings kommun.
Sammanfattningsvis slår utredningen fast att hemsjukvårdens organisation i
Jönköpings kommun är ”ändamålsenlig och robust med utvecklingskraft att
möta framtidens utmaningar”. Effektiviteten i organisationen ses som god, och
kostnadsutvecklingen har sedan övertagandet för 5 år sedan varit balanserad.
Det finns vissa kvarstående utmaningar, som bland annat rör samverkan mellan
äldreomsorgen och hemsjukvården.
Nämnden tackar för information och lägger den till handlingarna. Vid
decembersammanträdet kommer utredningen behandlas som ett beslutsärende
och nämnden tillsändas rapporten i sin helhet.
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§ 126

Sammanträdesplanering 2018
Än/2017:122 006
Sammanfattning
Respektive nämnd ska fastställa tidplan för nämndssammanträden för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-27
Sammanträdesplan äldrenämnden 2018, daterad 2017-10-27
Förvaltningens förslag
− Sammanträdesplan för äldrenämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag i sammanträdesplan 2018.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-22
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
− Sammanträdesplan för äldrenämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag i sammanträdesplan 2018.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, kansli
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschefer stab
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§ 127

Finansiering av bovärd till Kungsportens Trygghetsboende
Än/2017:120 731
Sammanfattning
Kungsportens Trygghetsboende AB har ansökt om fortsatt finansiering av
trygghetsvärd för år 2018. Förvaltningen föreslår att äldrenämnden finansierar
75 % enligt gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-31
Verksamhetsberättelse och ansökan trygghetsvärd Kungsporten
Trygghetsboende , daterad 2017-10-06
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Kungsportens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare, denna räknas sedan
upp med omsorgsprisindex OPI. Ersättningen för 2018 uppräknat med OPI
uppgår till 75 % av 480 200 kr = 360 200 kr.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-22
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 finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Kungsportens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare, denna räknas sedan
upp med omsorgsprisindex OPI. Ersättningen för 2018 uppräknat med OPI
uppgår till 75 % av 480 200 kr = 360 200 kr.
Beslutet expedieras till:
Kungsportens Trygghetsboende
Janos Dios
Annika Edlund
Camilla Johansson
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§ 128

Finansiering av bovärd till Lindgårdens Trygghetsboende
Än/2017:123 731
Sammanfattning
Stiftelsen Torpahemmet Anna Kjellbergs Minne har ansökt om fortsatt
finansiering av trygghetsvärd för år 2018. Förvaltningen föreslår att
äldrenämnden finansierar 75% enligt gällande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-31
Verksamhetsberättelse och ansökan trygghetsvärd Lindgården
Trygghetsboende , daterad 2017-10-17
Förvaltningens förslag
− Äldrenämnden finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Lindgårdens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare, denna räknas sedan
upp med omsorgsprisindex OPI. Ersättningen för 2018 uppräknat med OPI
uppgår till 75 % av 480 200 kr = 360 200 kr.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-22
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 finansierar 75 % av en årsarbetare för utförande av
värd/värdinneuppgifter på Lindgårdens Trygghetsboende. Som grund för
utbetalningen används kommunens kostnad för en undersköterska som
arbetar dagtid, inklusive kostnad för semestervikare, denna räknas sedan
upp med omsorgsprisindex OPI. Ersättningen för 2018 uppräknat med OPI
uppgår till 75 % av 480 200 kr = 360 200 kr.

Beslutet expedieras till:
Lindgårdens Trygghetsboende
Janos Dios
Annika Edlund
Camilla Johansson
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§ 129

Information: Brukarundersökning 2017
Karin Pilkvist, enhetschef för analys och strategienheten, redovisar resultatet
av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning för äldreomsorgen. Svarsfrekvensen är 70 % inom hemtjänsten och 63 % inom särskilt boende.
I årets brukarundersökning redovisas inte några stora förändringar från
föregående år. Bland de frågor där andelen positiva svar är högst, återfinns
bland annat om man får bra bemötande från personalen och om man känner sig
trygg på sitt äldreboende. Bland de områden där andelen positiva svar är lägst
återfinns om man besväras av ensamhet och om man vet vart man ska vända
sig med synpunkter och klagomål.
Sammanfattningsvis är många i Jönköpings kommun nöjda med möjligheten
att styra över sitt eget liv och med sina insatser från äldreomsorgen, och
resultatet i Jönköpings kommun är i hög grad bättre än riket i snitt.
Nämnden tackar för information och lägger den till handlingarna.
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§ 130

Svar på framställan om ökad resurs till nattens omvårdnadspersonal
till Lindgårdens äldreboende
Än/2017:112 731
Sammanfattning
Lindgården har i en skrivelse den 25 september 2017 gjort en framställan till
äldrenämnden angående utökade resurser för att förstärka nattbemanningen på
Lindgårdens äldreboende.
Beslutsunderlag
Lindgårdens framställan, daterad 2017-09-25
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-11
Förvaltningens förslag
− Framställan från Lindgården Stiftelsen Torpahemmet – Lindgården med
förfrågan om utökade resurser för nattbemanning på Lindgårdens
äldreboende avslås, enligt motivering i socialförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2017-10-11.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-22
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
− Framställan från Lindgården Stiftelsen Torpahemmet – Lindgården med
förfrågan om utökade resurser för nattbemanning på Lindgårdens
äldreboende avslås, enligt motivering i socialförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2017-10-11.
Beslutet expedieras till:
Lindgården
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§ 131

Information: Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson lämnar bland annat följande information:
– En överenskommelse mellan regionen och länets kommuner är på gång
inför den nya lagstiftning kring samverkan för utskrivningsklara som
träder i kraft 1 januari 2018. Överenskommelsen föreslås träda i kraft den
1 mars 2018 för att möjliggöra för samtliga aktörer att godkänna den.
– Karl Gudmundsson har träffat representanter från Finansdepartementet, för
att berätta om hur socialförvaltningen hanterar situationen kring
ensamkommande och nyanlända. Förvaltningen har då lyft utmaningarna
kring bland annat bostadsförsörjning.
– Förvaltningschefer från Gävle har besökt förvaltningen, och man har
gemensamt diskuterat socialtjänstens utmaningar.
– En föreläsning har anordnats för medarbetare inom förvaltningen kring hur
man hanterar människor med rättshaveristiskt beteende.
– Två riksdagsledamöter från Moderaterna, bland annat den socialpolitiska
talespersonen, har gjort studiebesök i socialtjänstens verksamheter. Man
har besökt Kungsportens trygghetsboende, hemteam samt träffat
socialdirektören och biträdande socialdirektören.
– Den interna kommunikationen har genomlysts av ett konsultföretag. En
viktig insikt är att en framtida viktig investering handlar om att teknik och
digitalisering behöver komma alla medarbetare till dels, och genomsyra
alla processer.
Biträdande socialdirektör Stefan Österström informerar om att den nya
kommunallagen, som träder i kraft den 1 januari 2018, innebär skärpta krav
gällande ansvarsgränser mellan nämnderna. Den parlamentariska kommittén
kommer därför titta över nämndsorganisationen inför kommande val, eftersom
de nya bestämmelserna kan förändra förutsättningarna för den interna
ansvarsfördelningen mellan socialnämnden/äldrenämnden och de sociala
områdesnämnderna. Förvaltningen utreder frågan på uppdrag av
Parlamentariska kommittén.
Äldreomsorgschef Camilla Johansson informerar om att äldreomsorgens
personal genomgår utbildning i suicidprevention och våld i nära relationer.
Nämnden tackar för information och lägger den till handlingarna.
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§ 132

Meddelanden
a) Aktuellt från socialförvaltningen i oktober 2017
b) Beslut från IVO om att bifalla Humana Omsorg AB:s ansökan om tillstånd
att bedriva Kavlagården
Dnr: Än/2017:33
c) Ks § 209 – Förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige 2018
Dnr: Än/2017:122
d) Kf § 260 – Medborgarförslag för åtgärder
Dnr: Än/2017:127
e) Tk § 219 – Redovisning av utredning om byggnation av ersättningsboende
för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult
Dnr: Än/2016:158
f) Kf § 276 – Förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2018-2020
Dnr: Än/2017:80
g) Samverkansprotokoll från förvaltningens centrala samverkan 2017-11-13
h) Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att begäras för
perioden 2017-10-18 - 2017-11-22
Dnr: Än/2017:23
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 133

Anmälan av delegationsbeslut
a.) Beslut i Lex Sarah-ärenden, daterade 2017-08-30, 2017-08-31, 2017-09-01,
2017-09-28 (2 st), 2017-11-01
Dnr: Än/2017:22
Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 134

Rapporter från förrättningar
Företrädare för nämnden har den 8 november deltagit i en måldag som
anordnats av socialförvaltningen, och som syftade till att arbeta fram mål för
kommande års verksamhetsplan.
Anna Nordenankar (M), Göran Filipsson (L), Ingegerd Hugosson (C), Kjell
Ekelund (S), Suwannee Wilhelmsson (S), Ingrid Forsberg (S), Cecilia Hjorth
Attefall (KD) och Lynn Carlsson (S) har medverkat vid Mänskliga Rättighetsdagarna vid Elmia den 9-10 november.
Thomas Bäuml (M) har den 16 november medverkat vid möte med
Riksbyggen kring hyreskooperativ, tillsammans med representanter för övriga
berörda nämnder och kommunalråd.
Nämnden godkänner att deltagande vid ovannämnda förrättningar skett på
uppdrag av nämnden.
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§ 135

Övriga frågor
Datum för studieresor
Under 2018 planeras några studiebesök för äldrenämndens ledamöter. Den 28
februari kommer nämnden under en heldag åka runt på studiebesök till fyra
verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Den 2-4 maj kommer nämndens
ordinarie ledamöter inbjudas till studieresa till bland annat demensbyn i
kommunens vänort Svendborg, Danmark. För de ordinarie ledamöter som inte
har möjlighet, går det bra att erbjuda sin plats till ersättare från samma parti.
Julbord 20 december
Efter årets sista ordinarie sammanträde den 20 december bjuds äldrenämnden
in till julbord på Scandic Portalen.
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