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§1

Informationsärenden
a) Timanställningar
Björn Svensson, personalchef, och Emma Hesse, personalstrateg,
informerar om timanställningar inom socialförvaltningen. De informerar
om bakgrunden till att förvaltningen använder sig av denna anställningsform, Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet Allmänna
bestämmelser. Björn Svensson och Emma Hesse informerar även om
åtgärder som förvaltningen gör för att minska andelen timanställda;
Bemanningsenhet med 78 månadsavlönade undersköterskor och
vårdbiträden, ca 60 lokala pooler, flytande tid, årsarbetstid, diskussion
vid budgetuppföljningar och chefsträffar, alternativa arbetstidsmodeller så
som rörligt arbetsschema, bytesmodell, årsschema och augustimodellen.
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§2

Föredragning i sakärenden
Följande ärende föredras:
– Yttrande över Samordning av systemförvaltning och e-förvaltning
Föredragande: Tommy Stillvall, IS-chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 20 minuter (kl 14.55-15.15).
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§4

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2011-11-16
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2011:21
c) Kommunstyrelsens beslut 2011-12-07
- § 419 – Tillsättande av tjänsten som socialdirektör
Reg i Lex
- § 420 – Tillsättande av tjänsten som personalchef
Reg i Lex
- § 421 – Yttrande över betänkandet ”Kommunaliserad hemsjukvård”
(SOU 2011:55)
Dnr 2011:91
- § 422 – Yttrande över promemorian ”Rätten att få åldras tillsammans –
en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen”
(Ds 2011:33)
Dnr 2011:94
d) Kommunstyrelsens beslut 2011-12-21
- § 445 – Komplettering av riktlinjer för resor utanför Norden
Dnr 2012:16
e) Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-03
- § 331 – Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2012
Dnr 2011:97
f) Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-01
- § 353 – Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
Dnr 2011:74
- § 387 – Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2012-2020
Dnr 2011:52
g) Socialstyrelsens beslut att tilldela Jönköpings kommun 967 500 kr för att ta
fram och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
Dnr 2011:62
h) Socialstyrelsens beslut 2011-12-16 avseende verksamhetstillsyn på
särskilt boende
Dnr 2011:37
i) Socialstyrelsens beslut 2011-12-21 avseende verksamhetstillsyn på
särskilt boende
Dnr 2011:118
j) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012
Reg i Lex
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§5

Anmälan om delegationsbeslut

Justerandes signatur

a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 1

Dnr 2012:17

b) Beslut daterade 2011-12-23 (fyra st) i Lex Sarah-ärende

Dnr 2011:3

Utdragsbestyrkande
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§6

Förslag till tidplan för arbetet med VIP 2013-2015 samt
verksamhetsuppföljning för 2012
Än/2012:4 041
Sammanfattning
En tidplan för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 20132015 samt verksamhetsuppföljning 2012 behöver fastställas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-03.
Förvaltningens förslag
– Förslag till tidplan för VIP 2013-2015 samt verksamhetsuppföljning för
2012 antas i enlighet med redovisat förslag.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– Förslag till tidplan för VIP 2013-2015 samt verksamhetsuppföljning för
2012 antas i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Områdesnämnderna
Nils Zadik
Ingeborg Esping
Björn Svensson
Stefan Österström

Justerandes signatur
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§7

Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)
Än/2011:114 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har fått självmordspreventionsutredningens
slutbetänkande med förslag om en ny lag, benämnd händelseanalyser vid
självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, på remiss.
Stadskontoret har gett äldrenämnden möjlighet att yttra sig över förslaget.
Yttrandet ska vara stadskontoret tillhanda senast 2012-01-19.
Beslutsunderlag
Sammanfattningen från slutbetänkandet från självmordspreventionsutredningen
SOU 2010:45.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-01-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens
yttrande.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Vad som anförs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör nämndens
yttrande.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Motion om äldrepolitik - inte bara omsorg
Än/2011:95 730
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt en motion inlämnad av Alf Gustafsson (S), Ilan De
Basso (S) och Elin Lagerqvist (S) till äldrenämnden för yttrande. Motionärerna
har ett flertal förslag som de vill att kommunen ska genomföra och som riktar
sig till de äldre kommunmedborgarna. Motionen har även översänts till
fritidsnämnden, kulturnämnden och stadskontoret för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2011-10-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-01-09
Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-01-09
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilaga till tjänsteskrivelse
överlämnas som yttrande över Motion om äldrepolitik – inte bara omsorg.
 Motionen anses besvarad.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till motionärernas förslag med
följande motiveringar;
– Gällande generella besparingar så instämmer vi med motionärerna om att
det inte bör göras några besparingar på de äldre. Socialdemokraterna
accepterar inga sådana. Vi vet ännu inte hur besparingarna kommer att se
ut.
– Gällande utökade resurser för förebyggande arbete så är ”Service Ellen” en
mycket bra verksamhet och vi tror att den verksamheten kan utvecklas och
utökas. Förslagsvis kan informationen göras bättre, så att fler äldre kan
erbjudas hjälp. Vi vill också att förvaltningen arbetar mer med
förebyggande arbete ur ett folkhälsoperspektiv och ökar samarbete med
ideella föreningar och fritidsförvaltningen.
– Vi instämmer med motionärerna att TES ska avskaffas. Vi tror att det finns
andra och bättre sätt att kvalitetssäkra verksamheten. TES har inneburit ett
merarbete och en stress för personalen.
– Gällande förslaget att de äldre ska erbjudas ökad möjlighet att påverka
innehåll och omfattning av hemtjänstinsatserna så är projekt Personlig
Service bra, och vi delar helt och hållet den uppfattningen och är positiva
till att utbildningen i metoden kommer att genomföras för kommunens
hemtjänstgrupper. Det är viktigt att de äldre känner att de har inflytande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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och kan påverka innehållet i sina hemtjänstinsatser. Dessutom har vi i
nämnden föreslagit att förvaltningen ska utreda om vi ytterligare kan
förenkla biståndshandläggningen.
Gällande förslaget att äldrenämnden ges i uppdrag att utveckla samarbetet
med olika föreningar och organisationer i syfte att nå ensamma äldre så gör
fritidskonsulenterna ett bra jobb och det är positivt att de för diskussioner
om hur de ska nå äldre som är ensamma. Det är viktigt att de når de äldre i
detta arbetet, inte minst bland dem med utländsk bakgrund. Vi ser att det i
denna del behövs en uppsökande verksamhet.
Fortfarande är avgiften för hög för ett trygghetslarm och dyrare än i många
jämförbara städer. Vi instämmer med motionärerna om att sänka denna
när ekonomin tillåter.
Gällande förslaget att äldrenämnden ges i uppdrag att göra befintliga
mötesplatser på de olika äldreboendena mer tillgängliga för närboende så
tycker vi att det är positivt att närboende kan komma till äldreboendena och
umgås med de äldre, men det ska ske på de boendes villkor och
förutsättningar.
Problemet med korttidsplatser är periodvis stort. Det är bra att
förvaltningen har gjort vissa omstruktureringar. Det är som förvaltningen
skriver viktigt att diskussionen ständigt pågår, för att kunna möta behovet.
Gällande trygghetsboende instämmer vi med motionärerna och tycker att
det är bra att kommunfullmäktige har beslutat att trygghetsboende för äldre
ska ha hög prioritet.
Gällande anhöriginsatser så är anhöriga en viktig grupp som vi ska stötta
och stödja på alla sätt. Därför ska man ha en bra kommunikation med
anhöriga, för att få veta vad de efterfrågar.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena, och finner att nämnden
beslutat i enlighet med förvaltningens, av Eva Stråths (KD) tillstyrkta, förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till Eva Stråths (KD) yrkande om bifall till förvaltningens
förslag.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Inger Krantz (M)
Lars Hoel (M)
Eva Stråth (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Anders Norgren (MP)
Lynn Carlsson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
Utdragsbestyrkande
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Kjell Ekelund (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Pelle Nordin (S)

x
x
x

Summa

7

4

Äldrenämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit Eva Stråths
(KD) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilaga till tjänsteskrivelse
överlämnas som yttrande över Motion om äldrepolitik – inte bara omsorg.
 Motionen anses besvarad.
Reservationer
Lynn Carlsson (S), för S-gruppen, reserverar sig emot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Yttrande över förslag till förändringar av kommunens
styrdokument i enlighet med fastställd nomenklatur
Än/2011:112 009
Sammanfattning
Stadskontoret har översänt rubricerade förslag till förändringar av kommunens
styrdokument.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar, daterade 2011-11-21
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
 Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilaga
till tjänsteskrivelse utgör nämndens yttrande.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
 Vad som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilaga
till tjänsteskrivelse utgör nämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Stadskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Samordning av systemförvaltning och e-förvaltning
Än/2011:116 005
Sammanfattning
Äldrenämnden är remissinstans i rubricerade ärende. Med anledning härav har
stadskontoret berett äldrenämnden möjlighet att yttra sig över förslag till
samordning av system- och e-förvaltning. Yttrandet ska vara stadskontoret
tillhanda senast den 20 februari 2012.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilaga, inkommen den 2011-12-16
Samverkansprotokoll med bilaga, inkommen den 2011-12-16
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Synpunkter och kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör
äldrenämndens yttrande.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Stråth (KD), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
framför följande tilläggsyrkanden
– Med särskild hänvisning till den genomförda riskanalysen och den bristande
genomlysningen av de juridiska aspekterna anser äldrenämnden att stadskontorets föreliggande förslag till samordning av system- och e-förvaltning
ej kan genomföras
– En utredning bör genomföras med syfte att beskriva om kommunens mål
och vision avseende e-förvaltning och e-tjänster, på kort och lång sikt, kan
förverkligas inom ramen för befintlig organisation och ansvar.
Lynn Carlsson (S), för oppositionen, instämmer i Eva Stråths (KD) yrkande.
Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Synpunkter och kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör
äldrenämndens yttrande.
 Med särskild hänvisning till den genomförda riskanalysen och den
bristande genomlysningen av de juridiska aspekterna anser äldrenämnden
att stadskontorets föreliggande förslag till samordning av system- och eförvaltning ej kan genomföras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-18

 En utredning bör genomföras med syfte att beskriva om kommunens mål
och vision avseende e-förvaltning och e-tjänster, på kort och lång sikt, kan
förverkligas inom ramen för befintlig organisation och ansvar.

Beslutet expedieras till:
Stadskansliet

Justerandes signatur
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§ 11

Information (fortsättning)
b) Preliminärt bokslutsresultat
Tf. socialdirektör Nils Zadik informerar om att äldrenämnden hamnar på ett
underskott på 14,9 miljoner kronor, vilket är ett större underskott än enligt
tidigare beräkningar. Om man räknar bort intäktsposten från landstinget blir
resultatet i stort sett plus minus noll.
c) Nytt inom förvaltningen
Tf. socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande;
- Arbetet inför kommunalisering av hemsjukvården. Det beräknas att ett
drygt hundratal personal kommer att beröras. Under januari och februari
anordnas fyra halvdagar med information, inspiration och workshop för
dem som kan beröras. Ett arbete pågår under ledning av projektledare
Camilla Nord med att utforma förslag till organisation av
hemsjukvården.
- När det gäller TES mobil är ett 20-tal kommunala enheter igång och det
är 12 kommunala enheter kvar. Alla externa utförare som vill vara med i
TES mobil är igång. Några externa utförare har valt att vara kvar i TES
direct. Den tidsplanering som tidigare gjorts upp följs.
- Nils Zadik kommer att träffa Cecilia Grefve, ny socialdirektör, i nästa
vecka för ett informationsutbyte. Hon kommer att tillträda sin tjänst i
början av april.
d) Rapport från Äldrenämndens presidium
Ordföranden Eva Stråth (KD) informerar om att hon var hos Synskadades
riksförbund den 15 januari och informerat om äldrenämnden.

Justerandes signatur
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