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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-18

§ 127

Informationsärenden
a)

Boendeformer för äldre
Annelie Wiik, utvecklingssekreterare, Liselott Johansson, planchef, LiseLotte Johansson, exploateringschef och Susanne Kelly, verksamhetschef
tekniska kontoret, informerar om hur olika förvaltningar i kommunen
arbetar kring att skapa boendeformer för äldre.
På detaljplanenivå är det inte möjligt för kommunen att styra vilken
upplåtelseform som ska byggas på den aktuella marken, till exempel
trygghetsboende. Stadsbyggnadskontoret kan endast föra fram hur
behovet ser ut.
För närvarande pågår tre projekt där det kan bli aktuellt med olika typer
av boende för äldre.

b)

Uppföljning av avlösningen inom anhörigstödet
Gustav Wass, fritidskonsulent, och Carin Wiberg, områdeschef,
informerar om resultatet av en uppföljning som gjorts av avlösningen
inom anhörigstöd.
Avlösning i hemmet innebär att hemtjänsten hjälper till när anhöriga som
vårdar en närstående har behov av avlastning. Utvärderingen
genomfördes med anledning av att relativt få anhörigstödjare utnyttjade
möjligheten till avlösning i hemmet.
Resultatet av studien, som framförallt genomförts med hjälp av intervjuer
av personer som nyttjat avlösning i hemmet, visar att en stor del av de
som får avlastning är nöjda. Det finns dock förbättringsområden såsom
att informationen och flexibiliteten kring avlastning behöver förbättras.
Utredningen föreslår förbättringsområden i form av introduktionsmöten,
uppsökande verksamhet och avlösningsteam med få medarbetare i varje
team (för att säkra en god kontinuitet).

c)

Resultatet av brukarenkät 2013
Utvecklingsledare Dan Lundgren redogör för resultatet av den
brukarenkät som Socialstyrelsen genomfört inom äldreomsorgen i ett
flertal kommuner, bland annat Jönköpings kommun. Brukare inom både
hemtjänst och särskilt boende har tillfrågats kring hur nöjda de är inom
olika områden.
Eftersom undersökningens utformning är annorlunda än tidigare
brukarenkäter i Jönköpings kommun är det svårt att göra en jämförelse
mellan olika år. Det är dock tydligt att resultatet i Jönköpings kommun
står sig väl i jämförelse med resultatet i andra kommuner. I
jämförelsegruppen placerar sig Jönköping i topp inom de flesta områden,
bland annat trygghet och nöjdhet generellt.
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2013-12-18

§ 128

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:
− Verksamhetsplan 2014
Föredragande: Annika Edlund, ekonom, och Cecilia Grefve, socialdirektör
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§ 129

Partigruppvisa överläggningar
Äldrenämndens sammanträde ajourneras 30 minuter (kl. 15.15 - 15.45).
Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 130

Meddelanden
a)

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

b)

Kommunfullmäktiges beslut
§ 250 – Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för trygghetsbostäder
i Jönköpings kommun
Dnr 2013:63
§ 279 – Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20142016 med budget för 2014
Dnr 2013:11

c)

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg med anledning av
verksamhetstillsyn, daterat 2013-11-15
Dnr 2013:59

d)

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg med anledning av
verksamhetstillsyn, daterat 2013-11-25
Dnr 2013:115

e)

Arbetsmiljöverkets rapport med anledning av inspektion

f)

Kommunrevisionens granskning av äldreomsorgen i Jönköpings
kommun, november 2013
Dnr 2013:116

Äldrenämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 131

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegationsbeslut i personalärenden nr 10

Dnr 2013:7

b) Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i fråga om
verksamhetstillsyn, daterat 2013-11-06
Dnr 2013:78
c)

Beslut i lex Sarah-ärenden, daterade 2013-11-14 (2 st.), 2013-11-29 (2 st)
Dnr 2013:1

Äldrenämnden godkänner redovisningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-18

§ 132

Verksamhetsplan 2014
Än/2013:11 041
Sammanfattning
Enligt tidigare beslutad tidplan ska äldrenämnden behandla förslag till
verksamhetsplan 2014 på decembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-05
Verksamhetsplan 2014 Äldrenämnden, daterad 2013-12-05
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2014 inom
äldrenämndens område fastställs
MBL-behandling
Verksamhetsplanen har behandlats av socialförvaltningens samverkansgrupp
den 16 december. Kommunal, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR
har inkommit med skriftliga synpunkter som delges nämnden vid dagens
sammanträde.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ingegerd Hugosson (C), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande:
”Socialförvaltningen ges nya uppdrag och beträffande pågående uppdrag eller
utvecklingsarbete görs förtydliganden enligt nedan. Nedanstående
tidsangivelser är inriktningsmål:
1) Äldreomsorgen ska präglas av ett salutogent synsätt där rehabilitering och
kontinuitet är nyckelområden. Resursfördelningen ska ses över utifrån detta
och förslag på nytt system inkl. avgifter ska tas fram. Klart under 2014 med
implementering från 2015.
2) Inom område rehabilitering, ska alla hemteam vara igång snarast möjligt

och ett rehabiliterings- och utredningscenter skall sättas upp under 2014.
Härvidlag ska förvaltningen snarast se över vilka specialistkompetenser som
bör ingå.
3) För anhörigvårdare är avlastning en av de viktigaste stödåtgärderna

kommunen kan bidra med. Beläggning av korttidsplatser för avlastning ska
planeras så att platser finns att tillgå på kort varsel och förvaltningen ges
uppdrag att återkomma med förslag på lämplig maxtid vid bokning av plats.
Klart till september 2014.
4) Idag gäller ett antal dagars karenstid vid avbokning av hemtjänst vid ex resa

och denna karenstid måste kortas. Ett förslag ska tas fram, som både tar

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-18

hänsyn till orsak bakom avstående från hemtjänst (t ex sjukhusvistelse, resa)
och tiden för avstående av hemtjänst. Klart till september 2014.
5) Befintliga servicegarantier ses över, dels med avseende på om ny

lagstiftning ersätter och dels med avseende på ett salutogent synsätt. Förslag
lämnas i mars 2014
6) Kontinuitet bland personal som besöker den äldre är mycket viktigt och

förslag ska ges om servicegaranti med maximalt antal som besöker den
äldre under viss period, ex månad. Klart under 2014.
7) Hemsjukvården har tagits över av kommunen under 2013 och nära

samverkan med hemtjänstpersonal är ett av huvudsyftena med förändringen.
Tidplan läggs fram som visar aktiviteter för ökad samverkan och när ickekommunala hemtjänstgrupper ges möjlighet att erbjuda hemsjukvård. Klart
i mars 2014.
8) Välfärdsteknologi är ett viktigt område för utveckling inom äldreomsorgen

och arbete pågår med att inventera marknaden avseende tjänster och
produkter och vad som görs i andra kommuner. En rapport lämnas i juni
2014.
9) En viktig del i att öka effektiviteten vid hembesök är lösning av

nyckelfrågan. Nyckelgömmor ska därför vara installerade så snart som
möjligt, med prioritering av ytterområden först. Klart senast dec 2014.
10) Registrering och åtgärder inom kvalitetssystem, bl a Senior alert, har
införts och implementering pågår. Klart till september 2014.
10) Det är önskvärt att kommunen stimulerar till utveckling av ett

arbetsintegrerat socialt företagande. Förslag ska tas fram på hur detta kan
implementeras inom äldrenämndens verksamhetsområden. Klart under
2014.”
Lynn Carlsson (S), för oppositionen, lämnar följande yrkande:
”Vi vill att följande stryks från verksamhetsplanen:
− Punkt 3 under ”framgångsfaktorer….” på sid. 7
− Punkt 4 under ”exempel på förbättringsarbete…på sid. 7
− Hela stycket ”konkurrensplan” på sid. 11
− Stycke nummer 6 som börjar med ”senast i maj..:” på sid. 17.
− Vi vill se ett förslag och en konsekvensanalys av hur besparingen på 19
miljoner ska ske.
Vi vill lämna följande uppdrag till förvaltningen:
− Utreda och analysera varför färre söker en äldreboendeplats och de
avslagen som görs.
− Utreda och ta fram kostnader på hur arbetet kan påbörjas med att få bort
delade turer.
− Utreda hur vi kan få ner antalet hemtjänstpersonal som går hem till den
enskilde som har hemtjänst.
Justerandes signatur
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Inga uppsägningar ska ske i hälso- och sjukvårdsfunktionen.
I övrigt hänvisar vi till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2014 – 2016 som vi föreslog i kommunfullmäktige i
oktober”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingegerd Hugossons (C) yrkande och Lynn
Carlssons (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ingegerd
Hugossons (C) yrkande.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Ingegerd Hugossons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat:
Ledamot

Ja

Thomas Bäuml (M)
Inger Krantz (M)
Lars Hoel (M)
Ingemar Ericsson (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Ingegerd Hugosson (C)
Anders Norgren (MP)
Lynn Carlsson (S)
Kjell Ekelund (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Pelle Nordin (S)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
4

Äldrenämnden har alltså, med 7 ja-röster och 4 nej-röster, beslutat att bifalla
Ingegerd Hugossons (C) yrkande.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2014 inom
äldrenämndens område fastställs.
− Socialförvaltningen ges nya uppdrag och beträffande pågående uppdrag
eller utvecklingsarbete görs förtydliganden enligt nedan. Nedanstående
tidsangivelser är inriktningsmål:
1) Äldreomsorgen ska präglas av ett salutogent synsätt där rehabilitering
och kontinuitet är nyckelområden. Resursfördelningen ska ses över
utifrån detta och förslag på nytt system inkl. avgifter ska tas fram.
Klart under 2014 med implementering från 2015.

Justerandes signatur
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2)

Inom område rehabilitering, ska alla hemteam vara igång snarast
möjligt och ett rehabiliterings- och utredningscenter skall sättas upp
under 2014. Härvidlag ska förvaltningen snarast se över vilka
specialistkompetenser som bör ingå.

3)

För anhörigvårdare är avlastning en av de viktigaste stödåtgärderna
kommunen kan bidra med. Beläggning av korttidsplatser för
avlastning ska planeras så att platser finns att tillgå på kort varsel och
förvaltningen ges uppdrag att återkomma med förslag på lämplig
maxtid vid bokning av plats. Klart till september 2014.

4)

Idag gäller ett antal dagars karenstid vid avbokning av hemtjänst vid
ex resa och denna karenstid måste kortas. Ett förslag ska tas fram, som
både tar hänsyn till orsak bakom avstående från hemtjänst (t ex
sjukhusvistelse, resa) och tiden för avstående av hemtjänst. Klart till
september 2014.

5)

Befintliga servicegarantier ses över, dels med avseende på om ny
lagstiftning ersätter och dels med avseende på ett salutogent synsätt.
Förslag lämnas i mars 2014

6)

Kontinuitet bland personal som besöker den äldre är mycket viktigt
och förslag ska ges om servicegaranti med maximalt antal som
besöker den äldre under viss period, ex månad. Klart under 2014.

7)

Hemsjukvården har tagits över av kommunen under 2013 och nära
samverkan med hemtjänstpersonal är ett av huvudsyftena med
förändringen. Tidplan läggs fram som visar aktiviteter för ökad
samverkan och när icke-kommunala hemtjänstgrupper ges möjlighet
att erbjuda hemsjukvård. Klart i mars 2014.

8)

Välfärdsteknologi är ett viktigt område för utveckling inom
äldreomsorgen och arbete pågår med att inventera marknaden
avseende tjänster och produkter och vad som görs i andra kommuner.
En rapport lämnas i juni 2014.

9)

En viktig del i att öka effektiviteten vid hembesök är lösning av
nyckelfrågan. Nyckelgömmor ska därför vara installerade så snart som
möjligt, med prioritering av ytterområden först. Klart senast dec 2014.

10) Registrering och åtgärder inom kvalitetssystem, bl a Senior alert, har
införts och implementering pågår. Klart till september 2014.
11) Det är önskvärt att kommunen stimulerar till utveckling av ett
arbetsintegrerat socialt företagande. Förslag ska tas fram på hur detta
kan implementeras inom äldrenämndens verksamhetsområden. Klart
under 2014.”
Reservation
Lynn Carlsson (S), Kjell Ekelund (S), Suwannee Wilhelmsson (S) och Pelle
Nordin (S) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Cecilia Grefve
Nils Zadik
Stefan Österström
Björn Svensson
Ingeborg Esping
Marianne Lillieberg
Åsa Jonsson-Sköld
Börje Ohlsson
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§ 133

Tillagning och distribution av lunchmåltider i ordinärt boende
Än/2013:104 730
Sammanfattning
Äldrenämnden har, i särskild skrivning i samband med VIP 2013-2015, fått i
uppdrag från Kommunfullmäktige att under 2013 arbeta fram förslag till hur
hemtjänsttagarna ska kunna välja mellan olika matleverantörer, och hur
distribution kan ske på ett effektivt och kvalitativt bra sätt med utgångspunkten
från befintliga krav på varm mat. Valfrihetssystem avseende mat inom
hemtjänsten ska införas under 2013.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-27
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-27
Förslag till äldrenämnden
– Valfrihetssystem för matdistribution till hemtjänstmottagare införs med
planerad start den 1 maj 2014.
– Förvaltningen ges i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten till att
erbjuda matlagning i hemmet som en hemtjänstinsats.
MBL-behandling
Ärendet behandlades i förvaltningens samverkansgrupp den 2 december, då
Kommunal motsatte sig förslaget i tjänsteskrivelsen. En förhandling enligt 11 §
Medbestämmandelagen har därmed genomförts den 16 december, där parter
för Jönköpings kommun deltagit tillsammans med parter för Kommunal.
Kommunal har yrkat att beslut om startdatum för införandet av
valfrihetssystem för matdistribution till hemtjänstmottagare senareläggs, att
riskbedömningar enligt gällande arbetsmiljölagstiftning genomförs samt att
tidplan för det fortsatta arbetet med införande av valfrihetssystem för
matdistribution till hemtjänstmottagare upprättas. Arbetsgivaren har avvisat
yrkande om att startdatum senareläggs, men har inget att erinra mot övriga
yrkanden. Arbetsgivaren välkomnar facklig medverkan i det fortsatta arbetet
med införande av valfrihetssystem för matdistribution till hemtjänstmottagare.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ingegerd Hugosson (C), för majoriteten, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tillägg:
− Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på prissättning för
kall mat för den äldre. Priset för varm mat ska vara oförändrat.
Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar att ärendet ska återremitteras då det
behöver kompletteras med bland annat konsekvensanalys.

Justerandes signatur
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas vid dagens
sammanträde eller återremitteras i enlighet med Lynn Carlssons (S) yrkande.
Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet ska beslutas vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag med
Ingegerd Hugossons (C) tilläggsyrkande, och finner att nämnden beslutat att
bifalla förvaltningens förslag med Ingegerd Hugossons (C) tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning/reservation
Lynn Carlsson (S), Kjell Ekelund (S), Suwannee Wilhelmsson (S) och Pelle
Nordin (S) deltar inte i beslutet, och reserverar sig mot att ärendet inte
återremitteras.
Äldrenämndens beslut
– Valfrihetssystem för matdistribution till hemtjänstmottagare införs med
planerad start den 1 maj 2014.
– Förvaltningen ges i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten till att
erbjuda matlagning i hemmet som en hemtjänstinsats.
– Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på prissättning för
kall mat för den äldre. Priset för varm mat ska vara oförändrat.
Beslutet expedieras till:
Ingeborg Esping
Ida Wissling
Josefin Hagström
Privata utförare

Justerandes signatur
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§ 134

Sammanställning av äldrenämndens verksamhetsbesök 2013
Än/2013:81 010
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade den 24 augusti 2011, § 88, att nämndens ledamöter
ska genomföra besök på verksamheter inom nämndens ansvarsområde. För att
tydliggöra innehåll och syfte med besöken har nämnden under 2013 valt att
sätta fokus på den nationella värdegrunden, som infördes i socialtjänstlagen
den 1 januari 2011. Vid slutet av årets slut genomförs en sammanställning av
vad som framkommit under årets verksamhetsbesök.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-18
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-18
Förvaltningens förslag
– Sammanställningen av äldrenämndens verksamhetsbesök 2013 godkänns.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ingegerd Hugosson (C) för majoriteten, och Lynn Carlsson (S) för
oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– Sammanställningen av äldrenämndens verksamhetsbesök 2013 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Ingeborg Esping
Stefan Österström
Helena Ågren
Besökta verksamheter (23 st.)
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§ 135

Yttrande över detaljplan för del av Bottnaryds Prästgård 1:182,
Jönköpings kommun
Än/2013:99 010
Sammanfattning
Samrådshandling rörande detaljplan för del av Bottnaryds herrgård 1:182 har
inkommit till socialförvaltningen från stadsbyggnadskontoret den 31 oktober
2013. Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-04
Remisshandling, daterad 2013-10-28
Förvaltningens förslag
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4
november 2013.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ingegerd Hugosson (C) för majoriteten, och Lynn Carlsson (S) för
oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Detaljplanen tillstyrks med de synpunkter och kommentarer som
framkommer i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4
november 2013.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur
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§ 136

Rapporter från förrättningar
17 december: Eva Stråth (KD), Ingegerd Hugosson (C) och Thomas Bäuml
(M) var på möte på Kungsporten för att diskutera trygghetsboende.
Äldrenämnden godkänner att redovisat deltagande vid förrättningar skett på
uppdrag av nämnden.

Justerandes signatur
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§ 137

Kurser & konferenser
a) Mässa och äldrekonferens, den 5-6 mars 2014, Elmia Jönköping
b) Framtidens boende för äldre, den 4-5 februari 2014, Scandic Hasselbacken,
Stockholm
Äldrenämndens beslut
a) Samtliga ledamöter och ersättare i Äldrenämnden som har intresse får
medverka. Anmälan sker till nämndsekreteraren.
b) Thomas Bäuml (M) och Kjell Ekelund (S)
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§ 138

Informationsärenden fortsättning
d) Rapport november 2013
Annika Edlund, ekonom, informerar om nämndens budgetläge per
november månad. För 2013 beräknas ett underskott mot budget med 1,7
miljoner kronor, vilket är en förbättring sedan föregående prognos med 2,4
miljoner kronor.
e) Nytt inom förvaltningen
Cecilia Grefve, socialdirektör, lämnar aktuell information från
förvaltningen.
Cecilia Grefve har, tillsammans med representanter från andra kommuner,
besökt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm och träffat
äldreminister Maria Larsson. Jönköpings kommun uppmärksammades
positivt för sitt arbete med den nationella värdegrunden: bland annat för
hur äldrenämnden genomfört en uppföljning av värdegrunden genom sina
verksamhetsbesök.
Äldrenämnden har tidigare beslutat att omvandla Öxnehaga servicehus till
trygghetsboende. Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem har tackat nej
till att ta över avtal för lägenheterna. Socialförvaltningen fortsätter
diskutera alternativa lösningar med tekniska kontoret.
Den 7 februari kommer att vara en temadag om ’Dialogen’ för
socialnämnden och äldrenämnden. I samband med denna dag ska politiken
presentera sin gemensamma vision för socialtjänsten de kommande tio
åren.
Cecilia Grefve önskar äldrenämnden en god jul och ett gott nytt år.
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