JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-17

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08.00 – 11.40

Beslutande

Ann-Marie Hedlund (FP), ordförande
Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Cecilia Hjort Attefall (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Ingrid Forsberg (S) ersätter Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Anna Nordenankar (M) ersätter Gunnel Granberg (SD), §§ 76 – del av 80
Gunnel Granberg (SD) §§ del av 80 - 95

Övriga närvarande

Anna Nordenankar (M), §§ del av 80 - 95
Margaretha Strömberg (KD)
Jakob Olofsgård (FP)
Faraon Koj (S)
Gun Gustafsson (S)
Diana Cederholm (MP)
Kenneth Kindblom (V)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, utvecklingschef
Eva Rosenkvist, områdeschef myndighet, § 77a
Ingeborg Esping, äldreomsorgschef, §§ 77 - 92
Nils Zadik, internkonsult, § 77b
Björn Svensson, personalchef, §§ 80 - 92
Janos Dios, ekonomichef, §§ 77 b - 93
Karin Pilkvist, enhetschef, §§ 77 b - 94
Marie Hansen, områdeschef HS, §§ 77 b - 80

Utses att justera

Ingegerd Hugosson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-06-23, kl. 13.00

Underskrifter

Paragrafer 76 - 95

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ann-Marie Hedlund
Justerande

Ingegerd Hugosson

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

Äldrenämnden

Datum för sammanträdet

2015-06-17

Datum för anslags uppsättande

2015-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helena Härshammar

Justerandes sign
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2015-06-17

§ 76
Fastställande av dagordning
Äldrenämndens beslut
Dagordningen, som den varit utsänd inför sammanträdet, fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3
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2015-06-17

§ 77

Informationsärenden
a) Myndighetsutövning
Myndighetschef Eva Rosenkvist redogör för myndighetsutövningen inom
äldreomsorgen, där biståndshandläggare utreder och fattar beslut om den
enskildes behov av insatser. Utredningen baseras på uppgifter som samlas in
från den enskilde, anhöriga, annan personal etc. När situationen och
behoven för den enskilde förändras, görs en förnyad bedömning. Nämnden
önskar fördjupad information om rambeslut på ett kommande sammanträde.
b) TES
Nils Zadik, internkonsult, redogör för hur hemtjänstens planeringssystem
TES fungerar. Utsänt till dagens sammanträde finns ett beslutsunderlag i
form av en utredning Nils Zadik gjort om planeringssystemet TES och
mobilapplikationen TES care app, mot bakgrund av en motion som föreslår
att TES avskaffas. Som ett led i utredningen har Nils Zadik följt personal i
hemtjänsten och samtalat med personer som är både positiva och negativa
till systemen. Sammanfattningsvis framhåller Nils Zadik att utredningens
slutsatser är att den framtida utvecklingen inom området bör inriktas på att
utveckla och förfina användningen av systemet i samverkan med berörda,
snarare än att avveckla dem.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Meddelanden
a)

Anmälan av ej protokollförda förrättningar för vilka arvode
kommer att begäras för perioden 2014-05-21 - 2015-06-17
Dnr 2015:36

b)

Kommunstyrelsens beslut
− § 112 Ändrad sammanträdesdag för Kommunstyrelsen
Reg i Lex
− § 133 Förfrågan från Region Jönköpings län om kommunernas syn
på Afasihus
Dnr 2015:50

c)

Kommunfullmäktiges beslut
− § 115 Barnbokslut 2014
Dnr 2014:73
− § 117 Reviderade ekonomiska ramar 2016 – 2018
Dnr 2015:2
− § 121 Integrationsrapport 2014
Dnr 2014:124

d)

Återföringsrapport till vården – inkomna ärenden till Patientnämnden
Tertial 1 2015
Dnr 2015:27

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegationsbeslut i personalärenden nr 6

Dnr 2015:51

b) Beslut i lex Sarah-ärenden, daterade 2015-04-29 (2), 2015-06-02 (2)
Dnr 2015:1
c) Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av
tillsyn, daterat 2015-04-22
Dnr 2015:44

Äldrenämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Föredragande i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:
− § 87 Översyn av anhöriganställningar
Föredragande: Karin Pilkvist

Justerandes signatur

−

§ 91 Verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad
Föredragande: Janos Dios

−

§ 92 Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016-2018
Föredragande: Janos Dios

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-17

§ 81

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl. 10.10 – 10.30)
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-17

§ 82
Yttrande över Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
2016-2020
Än/2015:111 010
Sammanfattning
Äldrenämnden har av tekniska nämnden beretts tillfälle att yttra sig över Förslag
till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för åren 2016-2020 som tagits fram
av Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen. Programmet ger
en redovisning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, aktuella läget på
bostadsmarknaden, bostadsbehovet, regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen
samt nyproduktionen av bostäder. Socialtjänsten är positiv till bostadsbyggande
inom föreslagna områden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-29
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Förvaltningens förslag
Förslag till tekniska nämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020.
− Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper där
bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför äldrenämndens uttalade önskan
att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet för att i
möjligaste mån undvika dessa situationer.

ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
− Äldrenämnden ser också ett behov av fler trygghetsboenden och olika
former av seniorboenden för att bredda utbudet av bostäder för kommunens
äldre. I förslaget till kommunalt bostadsförsörjningsprogram anges att
antalet hushåll i åldern 70+ beräknas öka med 2150 fram till år 2020. I ljuset
av detta anser äldrenämnden att en fördjupad analys av var i kommunen
behoven är störst bör genomföras av berörda nämnder i syfte att skapa en
god beredskap för attraktivt boende i kommunens olika delar. Likaså bör
berörda nämnder på olika sätt öka sin förståelse för hur äldres önskemål
kring sitt boende har utvecklats över tid. Detta för att på allra bästa sätt möta
upp medborgarnas förändrade behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Möjligheten att förlägga boenden för äldre längs med kollektivtrafikstråk
och med god tillgång till olika former av service bör särskilt beaktas. Likaså
möjligheten att integrera lägenheter, väl anpassade för äldre, i ordinarie
bostadsbestånd för att främja generationsövergripande gemenskap.
Dessutom är det av stor vikt att boende för äldre kan erbjudas i olika
prisklasser.
Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP, och Gunnel Granberg (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Ann-Marie Hedlunds (FP) tilläggsyrkande.
Äldrenämndens beslut
Förslag till tekniska nämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020.
− Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper där
bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför äldrenämndens uttalade önskan
att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet för att i
möjligaste mån undvika dessa situationer.
− Äldrenämnden ser också ett behov av fler trygghetsboenden och olika former
av seniorboenden för att bredda utbudet av bostäder för kommunens äldre. I
förslaget till kommunalt bostadsförsörjningsprogram anges att antalet hushåll
i åldern 70+ beräknas öka med 2150 fram till år 2020. I ljuset av detta anser
äldrenämnden att en fördjupad analys av var i kommunen behoven är störst
bör genomföras av berörda nämnder i syfte att skapa en god beredskap för
attraktivt boende i kommunens olika delar. Likaså bör berörda nämnder på
olika sätt öka sin förståelse för hur äldres önskemål kring sitt boende har
utvecklats över tid. Detta för att på allra bästa sätt möta upp medborgarnas
förändrade behov. Möjligheten att förlägga boenden för äldre längs med
kollektivtrafikstråk och med god tillgång till olika former av service bör
särskilt beaktas. Likaså möjligheten att integrera lägenheter, väl anpassade
för äldre, i ordinarie bostadsbestånd för att främja generationsövergripande
gemenskap. Dessutom är det av stor vikt att boende för äldre kan erbjudas i
olika prisklasser.

Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsavdelningen, TK
Mia Chaib

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Yttrande över förslag till förtydligande av uppdrag och ansvar för
kommundelsråden
Än/2015:63 009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 (§ 147) att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram förslag till förtydligande av uppdrag och
arbetsformer för de tio kommundelsråd som finns i kommunen. Stadskontoret
har tagit fram förslag, som äldrenämnden har möjlighet att yttra sig om senast
den 30 juni 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-25
Stadskontorets tjänsteskrivelse och bilaga, daterade 2015-03-03
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-05-25, utgör nämndens yttrande över förslag till förtydligande av
uppdrag och ansvar för kommundelsråden
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, Kjell Ekelund (S) för
partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunfullmäktige
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-05-25, utgör nämndens yttrande över förslag till förtydligande av
uppdrag och ansvar för kommundelsråden
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84
Yttrande över Digital Översiktsplan 2015 för Jönköpings kommun
Än/2015:66-010
Sammanfattning
Samrådshandling har inkommit till socialförvaltningen från
stadsbyggnadskontoret rörande rubricerat ärende. Äldrenämnden har möjlighet
att yttra sig i ärendet senast den 30 juni 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-29
Remisshandling detaljplan, daterad 2015-04-22
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som i sin helhet
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-29.
− Äldrenämnden anser att planen väl belyser den framtida utvecklingen i
kommunen och ställer sig bakom den viljeinriktning som uttalas.
Äldrenämnden pekar på vikten av att såväl långsiktigt som detaljerat bevaka
markanvisning för byggnation och tilldelning av lägenheter för
förvaltningens målgrupper.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
− Äldrenämnden anser att planen är genomarbetad och att de aktuella
frågeställningarna är väl belysta. Nämnden vill dock ytterligare betona vikten
av att äldreperspektivet tydligt tas med i all planering av det offentliga
rummet och bebyggelsestrukturen. Även om många äldre kan glädja sig åt
god hälsa och rörlighet upp i hög ålder, bör hänsyn tas till åldrande
medborgares specifika behov av god belysning, väl placerade platser att vila
på, tillgängliga rekreations- och upplevelsemiljöer – och hållplatser för
kollektivtrafik placerade i närheten av viktiga start- och stoppunkter.
− Äldrenämnden vill här betona vikten av nära dialog med våra äldre
medborgare för att på bästa sätt främja äldres livssituation även utanför den
egna bostaden. Fokus ska ligga på att göra det möjligt för äldre att leva ett
självständigt liv med hög livskvalitet. Ett aktivt liv bidrar till bättre hälsa och
gör det möjligt att bo kvar i sin hemmiljö.
Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med Ann-Marie Hedlunds (FP) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som i sin helhet
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-29.
− Äldrenämnden anser att planen väl belyser den framtida utvecklingen i
kommunen och ställer sig bakom den viljeinriktning som uttalas.
Äldrenämnden pekar på vikten av att såväl långsiktigt som detaljerat bevaka
markanvisning för byggnation och tilldelning av lägenheter för
förvaltningens målgrupper.
− Äldrenämnden anser att planen är genomarbetad och att de aktuella
frågeställningarna är väl belysta. Nämnden vill dock ytterligare betona
vikten av att äldreperspektivet tydligt tas med i all planering av det
offentliga rummet och bebyggelsestrukturen. Även om många äldre kan
glädja sig åt god hälsa och rörlighet upp i hög ålder, bör hänsyn tas till
åldrande medborgares specifika behov av god belysning, väl placerade
platser att vila på, tillgängliga rekreations- och upplevelsemiljöer – och
hållplatser för kollektivtrafik placerade i närheten av viktiga start- och
stoppunkter.
− Äldrenämnden vill här betona vikten av nära dialog med våra äldre
medborgare för att på bästa sätt främja äldres livssituation även utanför den
egna bostaden. Fokus ska ligga på att göra det möjligt för äldre att leva ett
självständigt liv med hög livskvalitet. Ett aktivt liv bidrar till bättre hälsa
och gör det möjligt att bo kvar i sin hemmiljö.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Mia Chaib

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Yttrande över Program för hållbar utveckling – miljö 2016 - 2025
Än/2015:57 019
Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 16 april 2015 rörande Program
för hållbar utveckling – miljö. Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet
senast den 26 juni 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-28
Bilaga till tjänsteskrive se, daterad 2015-05-19
Remisshandling, daterad 2015-04-16
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2015-04-16 tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2015-05-19.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, Kjell Ekelund (S) för
partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2015-04-16 tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-19.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Ändring i dokumenthanteringsplanen
Än/2011:38 004
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 mars 2011 (§ 33) att
fastställa dokumenthanteringsplan med gallringsregler för nämnden. Nu föreslås
en korrigering gällande gallringsbestämmelser för hälso- och
sjukvårdsdokumentation.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27.
Förvaltningens förslag
− Gallringsbestämmelsen gällande hälso- och sjukvårdsdokumentation i den av
äldrenämnden antagna dokumenthanteringsplanen med gallringsregler,
ändras på så sätt att bevaranderegeln för handlingar avseende personer födda
den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad tas bort.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, Kjell Ekelund (S) för
partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
− Gallringsbestämmelsen gällande hälso- och sjukvårdsdokumentation i den av
äldrenämnden antagna dokumenthanteringsplanen med gallringsregler,
ändras på så sätt att bevaranderegeln för handlingar avseende personer födda
den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad tas bort.
Beslutet expedieras till:
Stadsarkivet
Marianne Lillieberg
Maria Petersson
Lars Bergstrand
Anne-Sofie Lundström
Thomas Axén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Översyn av anhöriganställningar
Än/2015:74 730
Sammanfattning
Anhöriganställningar föreslås, av skäl som utvecklas i bilaga till tjänsteskrivelse,
inte längre tillåtas utföras av privata utförare. Rutinerna som rör
anhöriganställningar föreslås också skärpas. Under sammanträdet görs några
förändringar i förvaltningens förslag till beslut i jämförelse med det
beslutsförslag som varit utsänd i handlingarna inför sammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-05-25
Förvaltningens förslag
− Privata utförare av hemtjänst, som är godkända att verka inom Jönköpings
kommuns fritt val-system, ska från och med 2015-08-01 inte få göra
anhöriganställningar (enligt den definition som finns i aktuellt
förfrågningsunderlag).
− En ny formulering införs i förfrågningsunderlaget, under avsnitt 5.2.1., efter
det stycke där anhöriganställningar definieras: ”Från och med 2015-08-01 är
nya ärenden, som kan hänföras till ovanstående definition, inte tillåtna inom
valfrihetssystemet”.
− Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vad som ska hända med pågående
anhöriganställningar hos privata utförare och ska återkomma till
äldrenämnden med ett förslag med sikte på en avveckling under första
kvartalet 2016.
− Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag till
ändrade riktlinjer som rör biståndsbedömningen i de ärenden som rör
anhöriganställningar.
MBL-behandling
Förslaget till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) har behandlats i
förvaltningens samverkansgrupp den 8 juni 2015. Fackliga företrädare har inget
att erinra mot förslaget.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
− Nämnden önskar en utvärdering i början av 2017 av de nu föreslagna
förändringarna.

Justerandes signatur
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Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med Ann-Marie Hedlunds (FP) tilläggsyrkande.
Äldrenämndens beslut
− Privata utförare av hemtjänst, som är godkända att verka inom Jönköpings
kommuns fritt val-system, ska från och med 2015-08-01 inte få göra
anhöriganställningar (enligt den definition som finns i aktuellt
förfrågningsunderlag).
− En ny formulering införs i förfrågningsunderlaget, under avsnitt 5.2.1., efter
det stycke där anhöriganställningar definieras: ”Från och med 2015-08-01 är
nya ärenden, som kan hänföras till ovanstående definition, inte tillåtna inom
valfrihetssystemet”.
− Förvaltningen ges i uppdrag att utreda vad som ska hända med pågående
anhöriganställningar hos privata utförare och ska återkomma till
äldrenämnden med ett förslag med sikte på en avveckling under första
kvartalet 2016.
− Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag till
ändrade riktlinjer som rör biståndsbedömningen i de ärenden som rör
anhöriganställningar.
− Nämnden önskar en utvärdering i början av 2017 av de nu föreslagna
förändringarna.
Beslutet expedieras till:
Maria Lillieström
Emma Illerman
Ingeborg Esping
Eva Rosenkvist
Barbro Thunberg
Karin Pilkvist
Hemtjänstutförare Fritt Val

Justerandes signatur
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§ 88

Särskilt boende för äldre – utblick till 2030
Än/2015:38 731
Sammanfattning
Andelen äldre i samhället kommer att öka, vilket ger behov av en analys av läget
även i en längre tidsperiod framåt, vilket förvaltningen redovisar i en utredning.
Beroende på planeringsförutsättningar blir behovet av platser i särskilt boende
olika stort år 2030.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-29
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-28
Förvaltningens förslag
− Rapporten godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
− Äldrenämnden betonar för egen del vikten av att i god tid inför arbetet med
VIP 2017-2019 ge förvaltningen en övergripande planeringsinriktning.
Utifrån tankar kring ambitionsnivå och bedömningar av hur efterfrågan på
särskilt boende kommer att utvecklas, bör nämnden peka ut ett tydligt
framtidsscenario.
− Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att komplettera denna rapport med
en analys utifrån ytterligare två aspekter:
- Hur förväntas en ökad kännedom om parboendegarantin påverka behovet
av plats i särskilt boende?
- Vilken effekt skulle en eventuell äldreboendegaranti för 85+ få vad gäller
efterfrågan på platser i särskilt boende?
− Denna kompletterande analys ska presenteras i februarisammanträdet 2016,
för att underlätta äldrenämndens arbete med den övergripande
planeringsinriktningen.
Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med Ann-Marie Hedlunds (FP) tilläggsyrkande.
Äldrenämndens beslut
− Rapporten godkänns.
− Äldrenämnden betonar för egen del vikten av att i god tid inför arbetet med
VIP 2017-2019 ge förvaltningen en övergripande planeringsinriktning.
Utifrån tankar kring ambitionsnivå och bedömningar av hur efterfrågan på
särskilt boende kommer att utvecklas, bör nämnden peka ut ett tydligt
framtidsscenario.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att komplettera denna rapport med en
analys utifrån ytterligare två aspekter:
- Hur förväntas en ökad kännedom om parboendegarantin påverka behovet
av plats i särskilt boende?
- Vilken effekt skulle en eventuell äldreboendegaranti för 85+ få vad gäller
efterfrågan på platser i särskilt boende?
− Denna kompletterande analys ska presenteras i februarisammanträdet 2016,
för att underlätta äldrenämndens arbete med den övergripande
planeringsinriktningen.

Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Karin Pilkvist

Justerandes signatur
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§ 89

Hemteam – utvärderingsrapport
Än/2015:73 777
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2015-2017
beslutat om särskilda medel för genomförande av projekt kring ett så kallat
hemteam. Vidare har äldrenämnden fått i uppdrag att utförligt utvärdera
projektet i samband med VIP-arbetet 2016-2018 med fokus på projektets
effekter såväl för äldreomsorgen som för dess brukare. Förvaltningen har
sammanställt en särskild rapport som syftar till att redovisa projektets effekter
och resultat. Vidare har förvaltningens förslag på fortsatt utveckling av arbetet
med hemteam sammanställts i förvaltningens förslag till VIP 2016-2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-18
”Rapport hemteam – vård och omsorgsplanering i hemmet”, daterad 2015-05-22
Förvaltningens förslag
– Förvaltningens redovisning genom ”Rapport hemteam – vård- och
omsorgsplanering i hemmet”, daterad 2015-05-22 godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, Kjell Ekelund (S) för
partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
– Förvaltningens redovisning genom ”Rapport hemteam – vård och
omsorgsplanering i hemmet”, daterad 2015-05-22 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Marianne Lillieberg
Eva Rosenkvist

Justerandes signatur
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§ 90

Medborgarförslag om äldre- och korttidsboende för personer med
funktionsnedsättningen el- och strålningskänslighet
Än/2015:48 730
Sammanfattning
Elöverkänsligas förening i Jönköpings län har genom Ingrid Berggren, Kjell
Berggren, Henrik Thurén och Gunilla Tufvesson, framfört önskemål om att få
tillåtelse att genomföra en undersökning för att hitta relativt lågstrålande miljöer
i och omkring befintliga äldreboenden. Kommunfullmäktige har överlåtit åt
äldrenämnden att besvara medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2015-02-22
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-21
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-21, överlämnas till
representanterna för Elöverkänsligas förening i Jönköpings län som svar på
deras medborgarförslag.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, Kjell Ekelund (S) för
partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-21, överlämnas till
representanterna för Elöverkänsligas förening i Jönköpings län som svar på
deras medborgarförslag.
Beslutet expedieras till:
Gunilla Tufvesson
Henrik Thurén
Ingrid och Kjell Berggren
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes signatur
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§ 91

Verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad
Än/2015:2-049
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2015 som äldrenämnden fastställt
ska verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, redovisas på junisammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-05
Verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, daterad 2015-06-05
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, daterad 201506-05, godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande:
− Förvaltningen får i uppdrag att till augustisammanträdet återkomma med en
tidsplan för när uppdraget, som äldrenämnden lämnade den 18 februari 2015
(§ 26), om vilka hinder som fortfarande föreligger för en fungerande
samordning mellan hemtjänst och hemsjukvård, vilka åtgärder som avses
vidtas och hur de konkreta tidsplanerna ser ut, kommer redovisas.
Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport maj 2015, fördjupad, daterad
2015-06-05, godkänns.
− Förvaltningen får i uppdrag att till augustisammanträdet återkomma med en
tidsplan för när uppdraget, som äldrenämnden lämnade den 18 februari 2015
(§ 26), om vilka hinder som fortfarande föreligger för en fungerande
samordning mellan hemtjänst och hemsjukvård, vilka åtgärder som avses
vidtas och hur de konkreta tidsplanerna ser ut, kommer redovisas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 92

Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016-2018
Än/2015:2 049
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för VIP 20162018 på sammanträdet den 29 april 2015. Direktiv och innehåll i ramarna erhölls
i särskild skrivning från stadskontoret daterad den 30 mars 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-03
Förslag till verksamhets- och investeringsplan, daterad 2015-06-03
Förvaltningens förslag
- Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2016-2018, daterad 2015-06-03.
- Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Förslaget till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) har behandlats i
förvaltningens samverkansgrupp den 8 juni 2015. Protokoll med bilagda
synpunkter från fackliga företrädare har delgivits nämnden inför sammanträdet.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP, yrkar att ärendet
återremitteras med följande motivering:
”Nämnden ser med stort allvar på de ekonomiska utmaningar som föreliggande
VIP-förslag beskriver, och önskar därför en fördjupad belysning av ett antal
områden som på olika sätt förväntas påverka intäkter och utgifter under
kommande budgetperiod.
Förvaltningen ges därför i uppdrag att återkomma till nämnden med svar på
följande frågor:
•

Justerandes signatur

Under flera år har nämnden haft som ambition att effektivisera
verksamheten och därigenom minska kostnaderna genom
kostnadseffektiva processer. Detta har bland annat skett inom ramen för
den s k Dialogen. Avvikelserna från planerade kostnadsminskningar har
dock blivit stora. Vi vill därför få en redogörelse för vilka åtgärder som
tidigare har planerats men inte blivit genomförda, hur de ekonomiska
effekterna av dessa har beräknats, vilka skälen är att de inte genomförts (och
de ekonomiska effekterna därmed uteblivit) samt vilka framtida effekter
som är realistiska att räkna med.
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•

I tjänsteskrivelsen anges att behovet av hemtjänst och korttidsvistelse har
minskat till följd av försöksverksamheten med hemteam. Dock anges inte
vilka kostnadsminskningar detta har medfört. Vi vill därför få redovisat
vilka kostnadsminskningar som uppstått och vilka ekonomiska effekter som
långsiktigt uppstår vid en utökning av verksamheten med hemteam. Vi
önskar också få beskrivet hur denna bedömning räknas fram.

•

Dagens verksamhetssystem är gamla och ineffektiva, både ekonomiskt och
arbetsmässigt. När nya, moderna och effektiva system under kommande år
tas i bruk bör såväl kostnaderna för IS/IT-tjänsterna och tidsåtgången för
personalen kunna minskas. Vi saknar uppgifter om vilka ekonomiska
effekter detta kan ge. Detta mot bakgrund av att verksamheten i framtiden i
högre utsträckning kommer att använda standardiserade system som kräver
mindre av eget arbete och konsultinsatser.

•

Regionens beslut i frågan om förskrivning av ApoDos innebär en ej
påverkbar kostnadsökning för äldreomsorgen motsvarande 10 årsarbetare.
Vid sidan av detta har förvaltningen vid flera tillfällen gjort bedömningen
att det skett en ansvarsförskjutning vad avser hemsjukvård från regionen till
kommunen. Hur stor bedömer förvaltningen att denna är kostnadsmässigt?

•

I tjänsteskrivelsen anges att en kostnadsminskning om 3,2 mnkr är möjlig då
projektet med hemrehabilitering avslutas vid utgången av 2015. Hur är detta
möjligt då projektet endast har finansiering under projektperioden?

•

Vidare anges att nämnden får ökade kostnader för sin resultatfond med 3
mnkr årligen. Då inget sådant beslut har fattats i kommunen undrar vi varför
den tagits upp som en kostnad?

•

Det finns i tjänsteskrivelsen förslag om hur särskild boenden under en
period kan användas för andra kommunala verksamheter. Det saknas dock
en detaljerad beskrivning av hur detta skall kunna genomföras rent praktiskt
och hur de ekonomiska effekterna till följd av förändringen uppstår. Vi
önskar en detaljerad redovisning över hur en sådan verksamhetsförändring
kan genomföras, om det skulle vara nämndens önskan, samt med vilken
säkerhet och hur de ekonomiska effekterna uppstår. Detsamma gäller även
förslaget om flytt av en korttidsenhet samt omvandlingen av ett äldreboende
till trygghetsboende.

•

Under finansieringsalternativen som presenteras på sida 23 i
tjänsteskrivelsen anges att ett flertal korttidsplatser kan avvecklas. Hur
uppstår de beräknade ekonomiska effekterna och kvarstår lokalkostnader för
verksamheterna i kommunen?

•

I skrivelsen anges att verksamheten får ökade kostnader till följd av den
förändrade arbetsgivaravgiften för unga. Förvisso innebär denna förändring
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ökade kostnader för kommunen men då denna kostnad inte drabbar
nämnden undrar vi varför den här dyker upp som en kostnadsökning?
•

Dialogen om förändrade avgifter inom äldreomsorgen pågår fortfarande.
Har några effekter av förändrade avgifter medtagits i förslaget?

•

Nämnden förbehåller sig rätten att, genom ordförande, eventuellt
återkomma till förvaltningen med kompletterande frågor inför det extra
sammanträdet i augusti.

•

Extra sammanträde hålls med äldrenämnden den 12 augusti kl. 10.00 –
12.00 för att behandla reviderad Verksamhets- och investeringsplan (VIP)

Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP och Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall
till Ann-Marie Hedlunds (FP) förslag om återremiss.
Äldrenämndens beslut
− Upprättat förslag till verksamhet- och investeringsplan för 2016-2018,
återremitteras med följande motivering:
•

•

•

•

Justerandes signatur

Under flera år har nämnden haft som ambition att effektivisera
verksamheten och därigenom minska kostnaderna genom
kostnadseffektiva processer. Detta har bland annat skett inom ramen
för den s k Dialogen. Avvikelserna från planerade kostnadsminskningar
har dock blivit stora. Vi vill därför få en redogörelse för vilka åtgärder
som tidigare har planerats men inte blivit genomförda, hur de
ekonomiska effekterna av dessa har beräknats, vilka skälen är att de inte
genomförts (och de ekonomiska effekterna därmed uteblivit) samt vilka
framtida effekter som är realistiska att räkna med.
I tjänsteskrivelsen anges att behovet av hemtjänst och korttidsvistelse
har minskat till följd av försöksverksamheten med hemteam. Dock
anges inte vilka kostnadsminskningar detta har medfört. Vi vill därför
få redovisat vilka kostnadsminskningar som uppstått och vilka
ekonomiska effekter som långsiktigt uppstår vid en utökning av
verksamheten med hemteam. Vi önskar också få beskrivet hur denna
bedömning räknas fram.
Dagens verksamhetssystem är gamla och ineffektiva, både ekonomiskt
och arbetsmässigt. När nya, moderna och effektiva system under
kommande år tas i bruk bör såväl kostnaderna för IS/IT-tjänsterna och
tidsåtgången för personalen kunna minskas. Vi saknar uppgifter om
vilka ekonomiska effekter detta kan ge. Detta mot bakgrund av att
verksamheten i framtiden i högre utsträckning kommer att använda
standardiserade system som kräver mindre av eget arbete och
konsultinsatser.
Regionens beslut i frågan om förskrivning av ApoDos innebär en ej
påverkbar kostnadsökning för äldreomsorgen motsvarande 10
årsarbetare. Vid sidan av detta har förvaltningen vid flera tillfällen gjort
bedömningen att det skett en ansvarsförskjutning vad avser
Utdragsbestyrkande
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hemsjukvård från regionen till kommunen. Hur stor bedömer
förvaltningen att denna är kostnadsmässigt?
I tjänsteskrivelsen anges att en kostnadsminskning om 3,2 mnkr är
möjlig då projektet med hemrehabilitering avslutas vid utgången av
2015. Hur är detta möjligt då projektet endast har finansiering under
projektperioden?
Vidare anges att nämnden får ökade kostnader för sin resultatfond med
3 mnkr årligen. Då inget sådant beslut har fattats i kommunen undrar vi
varför den tagits upp som en kostnad?
Det finns i tjänsteskrivelsen förslag om hur särskild boenden under en
period kan användas för andra kommunala verksamheter. Det saknas
dock en detaljerad beskrivning av hur detta skall kunna genomföras rent
praktiskt och hur de ekonomiska effekterna till följd av förändringen
uppstår. Vi önskar en detaljerad redovisning över hur en sådan
verksamhetsförändring kan genomföras, om det skulle vara nämndens
önskan, samt med vilken säkerhet och hur de ekonomiska effekterna
uppstår. Detsamma gäller även förslaget om flytt av en korttidsenhet
samt omvandlingen av ett äldreboende till trygghetsboende.
Under finansieringsalternativen som presenteras på sida 23 i
tjänsteskrivelsen anges att ett flertal korttidsplatser kan avvecklas. Hur
uppstår de beräknade ekonomiska effekterna och kvarstår
lokalkostnader för verksamheterna i kommunen?
I skrivelsen anges att verksamheten får ökade kostnader till följd av den
förändrade arbetsgivaravgiften för unga. Förvisso innebär denna
förändring ökade kostnader för kommunen men då denna kostnad inte
drabbar nämnden undrar vi varför den här dyker upp som en
kostnadsökning?
Dialogen om förändrade avgifter inom äldreomsorgen pågår
fortfarande. Har några effekter av förändrade avgifter medtagits i
förslaget?
Nämnden förbehåller sig rätten att, genom ordförande, eventuellt
återkomma till förvaltningen med kompletterande frågor inför det extra
sammanträdet i augusti.
Extra sammanträde hålls med äldrenämnden den 12 augusti kl. 10.00 –
12.00 för att behandla reviderad Verksamhets- och investeringsplan
(VIP)

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschefer stab

Justerandes signatur
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§ 93

Svar på motion angående TES
Än/2015:049-733
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om att
avskaffa TES inom hemtjänsten. I motionen påtalas bland annat att hemtjänsten
står inför stora utmaningar då antalet äldre och multisjuka som bor hemma ökar.
Motionären påtalar personalens viktiga roll för att klara framtiden och att det
åligger kommunen att ha en personalpolitik som ger de anställda goda
arbetsvillkor, möjligheter att ta ansvar och att utvecklas. Motionären menar bl. a.
att nuvarande planeringssystem TES har medverkat till en oflexibel verksamhet
och att TES också gett arbetsgivaren möjlighet att övervaka personalen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-27
Motion från V, daterad 2015-02-23
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås mot bakgrund av vad som redovisas i socialförvaltningens
bilaga till tjänsteskrivelse, där för- och nackdelar med planeringsinstrumentet TES och tillhörande tidsredovisningsapplikation TES CareApp
diskuteras. Den sammanfattande bedömningen är att systemen överlag
fungerar väl.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ann-Marie Hedlund (FP), för partierna M, KD, C och FP yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Kjell Ekelund (S) för partierna S och MP, och Gunnel Granberg (SD) yrkar
bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ann-Marie Hedlunds (FP) yrkande och Kjell
Ekelunds (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ann-Marie
Hedlunds (FP) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ann-Marie Hedlund (FP) yrkande.
Nej-röst för bifall till Kjell Ekelunds (S) yrkande.
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Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Anton Eriksson (M)
Cecilia Hjort Attefall (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Ingrid Forsberg (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Carl-Evert Werme (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Ann-Marie Hedlund (FP)
Summa

X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
5

6

Äldrenämnden har alltså, med 6 nej-röster och 5 ja-röster, beslutat i enlighet
med Kjell Ekelunds (S) yrkande om att bifalla motionen.
Äldrenämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalles.
Reservation
Ann-Marie Hedlund (FP), Thomas Bäuml (M), Anton Eriksson (M), Cecilia
Hjort Attefall (KD) och Ingegerd Hugosson (C) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Karin Pilkvist
Nils Zadik
Ingeborg Esping
Helena Stenow
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§ 94

Rapporter från förrättningar
Margaretha Strömberg (KD) har följt en hemtjänst- och en hemsjukvårdsgrupp i
Råslätt. Anna Nordenankar (M) har följt arbetet vid Smedjegårdens dagrehab
och Rosengårdens äldreboende.
Ann-Marie Hedlund (FP) har den 28 maj medverkat vid seminarium om Ny
teknik inom äldreomsorgen, vid KTH i Stockholm.
Cecilia Hjort Attefall (KD) har träffat Dövas förening om vård och omsorg på
äldre dagar.
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§ 95

Information forts
c) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar om att ett antal rekryteringar
kommer ske till hösten på grund av pensionsavgångar. Detta gäller chef för
funktionshinderomsorgen, personalchef och IS/IT-chef. Från och med 1 juli
förordnas utvecklingschef Stefan Österström som biträdande socialdirektör
under 6 år.
Förvaltningens ledningsgrupp har gått igenom pågående projekt och
aktiviteter inom Dialogen, för att skapa en prioriteringslista.
d) Sommarhälsning
Nämndens ordförande Cecilia Hjort Attefall (KD) tackar nämnden för gott
samarbete under mandatperiodens första halvår, och önskar nämnden och
förvaltningen en god sommar. Kjell Ekelund (S), Gunnel Granberg (SD)
och socialdirektör Karl Gudmundsson instämmer.
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