JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 – 16.15

Beslutande

Anna Nordenankar (M)
Anton Eriksson (M)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Lizette Bülow (SD)

Övriga närvarande

ersätter Thomas Bäuml (M)
ordförande

ersätter Gunnel Granberg (SD)

Elisabeth Mattson (M)
Ingrid Forsberg (S)
Annett Kjellberg (S)
Stig Wikström, kommunrevisionen
Christer Wiik, kommunrevisionen, §§ 45 - 48
Doris Johansson, kommunrevisionen, §§ 45 – 48
Janos Dios, ekonomichef, § 45a
Jenny Larsson, projektledare, § 45b
Mia Chaib, enhetschef, §§ 45 – del av 48
Karin Pilkvist, enhetschef, § 48
Fredrik Hallingbäck, Kommunal, § del av 48
Maria Lillieström, samordnare, § del av 48
Josefin Hagström, samordnare, § del av 48
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör

Utses att justera

Lynn Carlsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2016-05-03, kl. 17.00

Underskrifter

Paragrafer 45 – 55

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Cecilia Hjorth Attefall
Justerande

Lynn Carlsson

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

Äldrenämnden § 45 – 55

Datum för sammanträdet

2016-04-20

Datum för anslags uppsättande

2016-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-05-25

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 – 16.15

Beslutande

Anna Nordenankar (M)
Anton Eriksson (M)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Ann-Marie Hedlund (L)
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Lizette Bülow (SD)

Övriga närvarande

ordförande

ersätter Gunnel Granberg (SD)

Elisabeth Mattson (M)
Ingrid Forsberg (S)
Annett Kjellberg (S)
Stig Wikström, kommunrevisionen
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör
Karin Pilkvist, enhetschef

Utses att justera

Lynn Carlsson (M)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

ersätter Thomas Bäuml (M)

Paragraf 50, 52, 53

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Cecilia Hjorth Attefall
Justerande

Lynn Carlsson

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

Äldrenämnden § 50, 52, 53

Datum för sammanträdet

2016-04-20

Datum för anslags uppsättande

2016-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-05-12
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Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 45
Information
a)

Verksamhetsrapport mars 2016
Äldrenämnden har en budget på 1 359,0 mnkr för 2016. Prognosen efter tre
månader visar på ett underskott för året på 4,0 mnkr vilket är oförändrat
sedan föregående prognos. Underskottet återfinns inom äldreomsorgen.

b)

Förslag på nytt stadsmiljöprogram
Jenny Larsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret, lämnar en
redogörelse av förslaget på nytt stadsmiljöprogram som för närvarande är
ute på samråd. Jenny Larsson fokuserar i presentationen på
tillgänglighetsaspekterna, eftersom det är dessa som främst berör
äldrenämndens ansvarsområden. Handlingarna har varit utsända inför
sammanträdet för att ge nämnden möjlighet att lämna synpunkter under
mötet.
Målet med förslaget på nytt stadsmiljöprogram är att skapa ett stadsrum
som är så vackert, spännande och funktionellt som möjligt.
Intresseorganisationer har deltagit i framarbetandet av förslaget.

c)

Diskussion – prognos för Särskilt boende 2030
Förvaltningen har tidigare redogjort för prognoser kring framtida behov av
platser i särskilt boende. Ett antal potentiella scenarior har presenterats, där
den demografiska utvecklingen och äldres preferenser kring sitt boende
påverkar hur stort behovet av platser kommer att bli.
Nämnden har beslutat att man inför arbetet med Verksamhets- och
investeringsplan 2017-2019 ska ge förvaltningen en övergripande
planeringsinriktning avseende frågan om behov av platser i särskilt boende.
Som en introduktion till nämndens diskussion kring frågan lämnar Karin
Pilkvist, som gjort förvaltningens utredning, en kort introduktion till de
olika potentiella scenarior som identifierats.

d)

Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson informerar om att rekrytering av ny
äldreomsorgschef är igång. Nästa steg är intervjuer.
Karl Gudmundsson informerar vidare om äldreminister Åsa Regnérs besök
i Jönköpings kommun, där kommunen ställt samman ett program för att
visa upp sådant som är speciellt för Jönköpings kommuns äldreomsorg.
Representanter från socialtjänsten i Norrköpings kommun har gjort
studiebesök i Jönköpings kommun för att få information om införande av
valfrihet i hemtjänsten enligt LOV.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 46
Meddelanden
a)

Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode
kommer att begäras för perioden 2016-03-17 - 2016-04-20 Dnr 2016:69

b)

Överenskommelse mellan staten och SKL; vision e-hälsa

c)

Kommunfullmäktiges beslut
− Kf § 33 – Redovisning av fördjupad dialog (…) Ebbesgården
2015:144
− Kf § 39 – Regional handlingsplan e-hälsa
2015:134
− Kf § 44 och 47 – Ny ledamot kommunrevisionen
Reg i Lex

d)

Kommunstyrelsens beslut
− Ks § 70 – Införande av elektronisk handel
− Ks§ 72 – Uppdrag att följa upp hur lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk efterföljs

e)

Delrapport avseende projekt utökad hemrehabilitering

Reg i Lex
Reg i Lex
Dnr 2016:68

f)

Protokoll Kommunalt forum 2016-03-11

g)

Minnesanteckningar från möte med Reko - Ledningsgruppen för
samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Dnr 2015:134

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 47

Anmälan av delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah-ärenden ÄO (5 st.), daterade 2016-03-08, 2016-03-14,
2016-03-17, 2016-03-18 och 2016-03-23
Dnr 2015:1

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 48

Föredragande i sakärenden
− § 50 Ändring av förfrågningsunderlag för fritt val inom hemtjänst
Föredragande: Karin Pilkvist, enhetschef
− § 54 Förslag till investeringsplan 2017-2021
Föredragande: Mia Chaib, enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 49

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl. 15.15 – 15.45).
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 50

Ändring av förfrågningsunderlag för fritt val inom hemtjänst
Än/2016:7 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har haft valfrihetssystem inom hemtjänsten sedan Lagen
om valfrihet (LOV) infördes 2009. Efter snart nio år är det dags att göra en
genomgång och en revidering av förfrågningsunderlaget. Vägledande för
revideringen har varit att säkra kvaliteten av den hemtjänst som erbjuds
medborgarna i Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsen har den 14 april 2016 (§ 124) beslutat att den föreslagna
förändringen gällande ickevalsalternativ inom hemtjänsten bör anses vara av
principiell karaktär, och har därför uppmanat äldrenämnden att föra ärendet
vidare till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-30
Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst - Omvårdnads- och
serviceinsatser 15/162, daterade 2016-03-30
Ks § 124
Förvaltningens förslag
− Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst – omvårdnads- och
serviceinsatser antas och träder i kraft den 1 juli 2016.
− Förfrågningsunderlag Fritt val inom hemtjänst – Serviceinsatser 14/114
avslutas.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S) för partierna S och MP yrkar att ärendet i sin helhet förs
vidare till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med
kommunstyrelsens uppmaning i beslut den 13 april 2016 (§ 124).
Lizette Bülow (SD) instämmer i Lynn Carlssons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Cecilia Hjorth Attefalls (KD) och Lynn
Carlssons (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Lynn
Carlssons (S) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

Protokollsanteckning
Cecilia Hjorth Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, lämnar följande
anteckning till protokollet:
− Alliansen vill starkt betona vikten av att värna nämndens roll och uppgift. Vår
uppfattning är att förändringar i förfrågningsunderlaget fullt ut vilar på
äldrenämnden att fatta beslut om - detta med hänvisning till ett tidigare beslut
i kommunfullmäktige och en etablerad praxis. Äldrenämnden har redan
tidigare vid ett antal tillfällen fattat beslut om förändringar i
förfrågningsunderlaget, och vi ser ingen anledning att i detta fall förändra vår
hållning.
Äldrenämndens beslut
− Ärendet förs i sin helhet vidare till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige, i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning i beslut
den 13 april 2016 (§ 124).
Reservation
Anna Nordenankar (M), Anton Eriksson (M), Cecilia Hjorth Attefall (KD),
Ingegerd Hugosson (C) och Ann-Marie Hedlund (L) 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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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 51
Översyn av hemtjänstens förutsättningar: Förändrad prissättning för
2016 samt parkeringsmöjligheter för personal inom hemtjänst
Än/2016:67 733
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade den 19 augusti 2015 att en särskild arbetsgrupp
bestående av fackliga företrädare, medarbetare i hemtjänsten och representanter
för förvaltningen skulle arbeta med att se över förutsättningarna i hemtjänsten
för att bl. a förbättra arbetsmiljön utifrån de diskussioner som förts i samband
med rapporteringssystem inom hemtjänsten. Som ett första steg i detta arbete
har en översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten gjorts och förslag till
reviderat ersättningssystem har utarbetats att gälla från och med den 1 juli 2016.
Utöver frågan om ersättningssystem, har även frågan om parkeringsmöjligheter
för hemtjänstpersonalen lyfts som ett förbättringsområde inom ramen för
översynen. I framförallt centrala delar av Jönköping och Huskvarna åtgår tid för
hemtjänstpersonalen att hitta parkeringsplats, och parkeringsavgift ska erläggas.
Äldrenämnden föreslås därför hemställa hos tekniska nämnden att se över
förutsättningarna för att ge hemtjänstpersonal parkeringstillstånd i centrala delar
av Jönköping och Huskvarna.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-06
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-15
Förvaltningens förslag
− Reviderat ersättningssystem enligt alternativ 1 införs inom hemtjänsten
fr.o.m 2016-07-01
− En uppföljning av det nya ersättningssystemet görs under senhösten 2016 för
att utgöra underlag till prissättning för 2017
− Äldrenämnden hemställer hos tekniska nämnden att se över förutsättningarna
för att ge hemtjänstpersonal parkeringstillstånd i centrala delar av Jönköping
och Huskvarna eller på andra sätt underlätta för hemtjänsten att utföra sina
uppgifter.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) för partierna M, KD, C och L, yrkar att ärendet
återremitteras i avvaktan på kommunfullmäktiges avgörande av ärendet
”Ändring av förfrågningsunderlag för fritt val inom hemtjänst”, eftersom
eventuella justeringar i detta kan föranleda förändringar även i underlaget till
detta ärende.
Lynn Carlsson (S) för partierna S och MP samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall
till Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

Äldrenämndens beslut
− Ärendet återremitteras i avvaktan på kommunfullmäktiges avgörande av
ärendet ”Ändring av förfrågningsunderlag för fritt val inom hemtjänst”,
eftersom eventuella justeringar i detta kan föranleda förändringar även i
underlaget till detta ärende.
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Helena Stenow
Nils Zadik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 52
Yttrande på förslag om reviderat Alkohol- och drogpolitiskt program
för Jönköpings kommun
Än/2016:50 730
Sammanfattning
Med anledning av förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för
Jönköpings kommun har äldrenämnden beretts tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen senast den 21 april 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-30
Remisshandlingar, februari 2016
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, inklusive bilaga, överlämnas som
äldrenämndens yttrande över förslaget på reviderat Alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, inklusive bilaga, överlämnas som
äldrenämndens yttrande över förslaget på reviderat Alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 53
Yttrande över motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Än 2016:56-700
Sammanfattning
Region Jönköpings län har gett Jönköpings kommun möjlighet att lämna
yttrande i ett ärende som rör motionen Färdtjänst med rätt till bärhjälp, som
inom regionen utreds av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
I motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras, så att det blir möjligt att
ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med assistans även på andra
platser än den egna bostaden.
Socialförvaltningen konstaterar att frågan är komplicerad och att man inte getts
tidsmässiga förutsättningar att analysera ärendets alla delar. Förvaltningen
konstaterar samtidigt att pågående översyn inom bland annat Västra
Götalandsregionen och inom Svensk Kollektivtrafik kan innebära att det vore
fördelaktigt att avvakta dessa och därefter utreda frågan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-17
Remisshandlingar från Region Jönköpings län, daterade 2016-02-24
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Äldrenämnden anser att frågan bör utredas grundligare efter det att
översynen inom region Skåne och i Västra Götalandsregionen samt
riktlinjerna från Svensk Kollektivtrafik presenterats. Utgångspunkten bör
vara att färdtjänsten hanteras som en helhet inom regionen.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Äldrenämnden anser att frågan bör utredas grundligare efter det att
översynen inom region Skåne och i Västra Götalandsregionen samt
riktlinjerna från Svensk Kollektivtrafik presenterats. Utgångspunkten bör
vara att färdtjänsten hanteras som en helhet inom regionen.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 54
Förslag till investeringsplan 2017-2021
Än/2016:65 041
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 2017-2021 med budget 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-31
Förslag till investeringsplan 2017-2021, daterad 2016-03-31
Förslag till äldrenämnden
− Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2017-2021
daterad 2016-03-31.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) för partierna M, KD, C och L, samt Lizette Bülow
(SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP, lämnar följande anteckning till
protokollet:
”Socialdemokraterna och Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet om
investeringsplan, med hänvisning till att vi anser att drifts- och
investeringsbudget måste göras i en integrerad process”.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2017-2021
daterad 2016-03-31.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-20

§ 55
Rapporter från förrättningar
Ledamöter i nämnden redogör för föreläsningar och seminarier vid Elmia äldre,
som ansågs hålla skiftande kvalitet detta år.
Cecilia Hjorth Attefall (KD) och Lynn Carlsson (S) redogör från en träff med
kommundelsrådet i Barnarp.
Lynn Carlsson (S) redogör från regional presidieträff.
Cecilia Hjorth Attefall (KD) har besökt Kungsportskyrkan för att få information
om bland annat arbetet med att öppna ett trygghetsboende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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