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Utses att justera
Justeringens plats och tid
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Paragrafer 52 – 51
Lynn Carlsson
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§ 52

Informationsärenden
a)

Dialogen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om aktiviteter som redan
påbörjats eller som inom kort ska startas upp inom ramen för Dialogen.
Exempel på sådana satsningar är införande av salutogen omsorg,
kompetensutveckling (med särskild betoning på webbaserade
utbildningar), bildande av brobryggargrupp, processkartläggning och
revision av verksamheter. Det arbete som bedrivs via Dialogen ska leda
fram till skapandet av ett ledningssystem för kvalitet för verksamheten,
dock i vidare betydelse än vad Socialstyrelsen kräver.

b) Rapport ”Projekt värdegrund”
Helena Ågren, projektledare, informerar om genomförd utvärdering av
projektet inom den nationella värdegrunden. Utvärderingens resultat
baseras bland annat på vad som framkommit i medarbetar- och
brukarenkät samt den kursutvärdering som personal fick fylla i efter
genomförd utbildning i värdegrunden. Sammanfattningsvis visar
utvärderingen att all personal har kunskap om den nationella
värdegrunden, att medarbetarna i högre grad reflekterar över hur insatser
kan anpassas till den enskildes behov, att brukarna är mer delaktiga i
beslut som rör deras liv samt att medarbetarna är mer säkra på vad som
krävs i deras arbete.
c)

Rekrytering inom äldreomsorgen (uppföljning av dialogträffar med barn
och unga)
Efter att äldrenämnden, i enlighet med det barn- och ungdomspolitiska
handlingsprogrammet, träffat barn och unga under hösten 2012 tog
nämnden beslut om att arbeta vidare med frågor som rör rekrytering till
äldreomsorgen. Björn Svensson, personalchef, och Marianne Segerberg,
personalstrateg, informerar om nuläget vad gäller detta område.
Som ett led i att stärka varumärket som arbetsgivare har Jönköpings
kommun publicerat ett antal filmer på sin hemsida. I dessa filmer
presenteras olika kommunala yrken, bland annat undersköterska och
sjuksköterska, på ett personligt sätt. Även förvaltningen arbetar aktivt för
att knyta kompetent personal till sig. Varje år får 635 elever praktik inom
äldreomsorgen, och förvaltningen har ett samarbete med Hälsohögskolan.

d) Den bästa arbetsplatsen
Björn Svensson, personalchef, informerar om projektet ’Den bästa
arbetsplatsen’. Projektet bedrivs av ett konsultföretag, som under år 2011
genomförde utbildningar och särskilda satsningar på Stattutgatans
äldreboende. Sedan dess har projekt genomförts även på Mogårdens och
Fridhälls äldreboende. Dessa är nu avslutade och ska utvärderas.
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Information från hemsjukvården om behovet av att samordna insatser
Ingeborg Esping, chef för äldreomsorgen, och Marianne Lillieberg, chef
för hemsjukvården, redogör för aktuell information kring kommunens
övertagande av hemsjukvården. Kommande fas handlar om att i större
omfattning möjliggöra för hemtjänstens personal att kunna utföra
delegerade arbetsuppgifter från hemsjukvårdens personal. I nuläget
delegeras endast uppgifter som tar försumbar tid, till exempel ögondroppar
och medicingivning. Den 1 september startar ett pilotprojekt med utökad
delegering hos en privat utförare av hemtjänst och en kommunal
hemtjänst, som sedan kommer att utökas till fler områden allteftersom.
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§ 53

Meddelanden
a)
b)

Protokoll Hälso- och sjukvårdsberedningen 2013-03-25, 2013-04-22
Dnr 2013:15
Årsredovisning 2012, Jönköpings kommun

c)

Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2013:8

d)

Kommunfullmäktiges beslut
98 § - Representant för orepresenterat parti i äldrenämnden
Reg i Lex
Årsredovisning för 2012; fråga om ansvarsfrihet
Reg i Lex

e)

Kommunstyrelsens beslut
144 § - Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2013

f)

Informationsbrev om att Carema överlåter sin hemtjänstverksamhet till
Humana
Reg i Lex

g)

Miljökontorets inspektion vid Havsörnens och Kärrhökens äldreboende
Dnr 2013:35

h)

Socialstyrelsens beslut 2013-04-08 med anledning av verksamhetstillsyn
särskilt boende
Dnr 2013:32

Äldrenämnden godkänner redovisningen.
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§ 54

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegationsbeslut i personalärenden nr 5

Dnr 2013:7

b) Beslut i lex Sarah-ärenden, daterade 2013-04-03, 2013-04-24, 2013-04-26
(2 st.)
Dnr 2013:1
c)

Yttrande gällande Socialstyrelsens tillsyn med anledning av klagomål från
anhörig
----------------------------------------------Dnr 2013:49

Äldrenämnden godkänner redovisningen.
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§ 55
Samordning av lokaler för träffpunktsverksamheter
Än/2012:108 700
Sammanfattning
Den 28 juni 2012 fick funktionshinderomsorgen i uppdrag av socialnämnden
att undersöka möjligheten till samordning av lokaler gällande träffpunkter.
Som tillägg angavs att även inkludera träffpunkter inom äldreomsorgen om
äldrenämnden så beslutade.
Den 21 november 2012 gav äldrenämnden följaktligen förvaltningen i uppdrag
att undersöka möjligheten till att samordna lokaler för träffpunkter över
förvaltningens funktioner.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-26
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-26
Förvaltningens förslag
− Den översyn som genomförts gemensamt av äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen avseende samordning av träffpunktslokaler
godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Den översyn som genomförts gemensamt av äldreomsorgen och
funktionshinderomsorgen avseende samordning av träffpunktslokaler
godkänns.
Beslutet expedieras till:
Ingeborg Esping
Börje Olsson
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§ 56
Yttrande över samråd Junebäcken - Utvecklingsplan för det gröna
stråket
Dnr/2013:44 011
Sammanfattning
Samrådshandling gällande yttrande över Junebäcken – Utvecklingsplan för det
gröna stråket inkom till socialförvaltningen den 12 mars 2013 från
stadsbyggnadskontoret. Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet
senast den 27 maj 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-08
Remisshandling, daterad mars 2013
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
- Samrådshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-08.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen,
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
- Samrådshandlingen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2013.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 57
Förslag på mer effektiv resursanvändning. Extra ärende
Dnr/2013:64 040
Sammanfattning
Ordförande Eva Stråth (KD) presenterar ett förslag från majoriteten bestående
av tre åtgärder som syftar till mer effektiv resursanvändning. Socialnämnden
beslutade om dessa åtgärder i samband med beslut i ärende om genomlysning
av funktionshinderomsorgen den 21 maj 2013, och Eva Stråth (KD) menar att
även äldrenämnden bör besluta om dessa för att understödja ett gemensamt
arbetssätt inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Majoritetens förslag, daterat 2013-05-22
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, yrkar bifall till majoritetens förslag.
Protokollsanteckning
Lynn Carlsson (S) meddelar att oppositionen inte deltar i beslutet, med
anledning av att de anser att det behövs mer tid att bereda ärendet.
Äldrenämndens beslut
‒ Äldrenämnden beslutar om en översyn av administrationen, och återkallar
delegationen för återanställningar och vikariat på administrativa tjänster
inom äldrenämndens område, så att socialdirektören fattar samtliga beslut
kring detta under tiden som denna översyn pågår.
‒ Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att
arbetsrutiner och, när så bör ske, avtal finns mellan kommun och landsting
samt andra huvudmän för insatser där äldrenämnden inte själv ska stå för
hela kostnaden.
‒ Äldrenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till
nämnden med ett förslag på hur ett arbete för minskat krångel och lägsta
nivå rörande dokumentation kan genomföras inom socialtjänsten samtidigt
som rättsäkerhet garanteras, i syfte att lösgöra personalens arbetstid så att
den istället kommer brukarna till del.
Beslutet expedieras till:
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Björn Svensson
Stefan Österström
Ingeborg Esping
Marianne Lillieberg
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§ 58

Rapport från äldrenämndens presidium
17 april och 19 april: Eva Stråth (KD) deltog vid möte med arbetsplatsombud.
25 april: Eva Stråth (KD) och Lynn Carlsson (S) deltog vid ungdomarnas
frågestund.
26 april: Lynn Carlsson (S) deltog vid presidiekonferens i Vrigstad.
Äldrenämnden godkänner att presidiet utfört dessa förrättningar på uppdrag av
nämnden.
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§ 59

Informationsärenden forts.
f)

Arbetsmiljöverkets tillsyn inom äldreomsorgen
Socialdirektör Cecilia Grefve informerar om att Arbetsmiljöverket, på
uppdrag av regeringen, kommer att genomföra en tillsyn av kvinnors
arbetsmiljö. Sex stycken enheter inom hemtjänsten kommer att granskas,
och det huvudsakliga syftet är att undersöka om det finns förutsättningar i
arbetsmiljön för att kvinnor ska kunna arbeta fram till pensionsåldern.

g) Verksamhetsrapport april 2013
Nils Zadik, biträdande socialdirektör, redovisar aktuell information kring
nämndens budgetläge. För år 2013 beräknas en negativ avvikelse mot
budget på 2,8 miljoner kronor. Underskotten finns inom färdtjänst och
hälso- och sjukvårdsverksamheten.
h) Nytt inom förvaltningen
Cecilia Grefve, socialdirektör, berättar om arbetet med Verksamhets- och
investeringsplanen (VIP) för 2014 – 2016. De huvudsakliga åtgärder som
förvaltningen kommer att föreslå för en mer kostnadseffektiv verksamhet
är ökat fokus på hemrehabilitering och kostnadseffektiva processer. Beslut
om VIP fattas vid äldrenämndens junisammanträde.
i)

Rapportering från kurser och konferenser
Äldrenämnden har kallats till och deltagit vid första utbildningsomgången
om barnkonventionen som anordnas av stadskontoret, antingen den 8 maj
eller den 20 maj.
Anders Norgren (MP) och Lynn Carlsson (S) har deltagit vid kurs om ”Hot
och våld i nära relationer” den 7 maj.
Karin Widerberg (S) har deltagit vid kurs om ”Att åldras i främmande
land” den 19 april.
---Inget fanns att rapportera under ”rapportering från auskultationer”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

