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§ 78

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
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§ 79

Information: Verksamhetsrapport maj 2018
Janos Dios ekonomichef, redogör för maj månads ekonomiska situation.
Negativ avvikelse med 17 miljoner för äldrenämnden. Äldreomsorgen - 8
miljoner, hälso- och sjukvård – 5,5 miljoner och gemensam verksamhet -3,5
miljoner.
Nämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna
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§ 80

Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2019-2021
Än/2017:149
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för VIP
2019-2021 på sammanträdet 2018-04-26. Direktiv och innehåll i ramarna
erhölls i särskild skrivning från stadskontoret daterad 2018-04-13.
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse, daterad 2018-06-04
VIP 2019-2021, daterad 2018-06-04
Förslag till äldrenämnden
− Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till VIP 2019-2021 daterad 201806-04.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 juni 2018. De
fackliga företrädarna har uttryckt ett yttrande över förslag till verksamhets- och
investeringsplan, se bilaga 1.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg;
Alternativ användning av äldreboende. Om det ska ske, så ska det endast vara
att ta en korridor eller fler av ett befintligt boende, aldrig hela boendet. Det är
också av högsta vikt att det alternativa användandet passar in i miljön, som
t.ex. korttidsboende för personer med funktionsnedsättning. Så att inte lokaler
byggs om, utan att man snabbt och smidigt kan återställa det till äldreboende så
fort behovet finns igen.

Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP avstår från att delta i beslut med
följande motivering;
Ett grundfundament i vår kommunala politik är att äldre ska kunna leva ett
tryggt och värdigt liv. De ska kunna bo kvar i sina hem trots många gånger
omfattande behov av vård och omsorg, allt för att kunna upprätthålla ett socialt
liv. Oavsett boendeform ska äldre känna sig trygga med den vård och omsorg
som kommunen tillhandahåller.
Vi vet att äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet äldre
Justerandes signatur
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kommer att öka och kraven växa. Därför behövs det en genomtänkt och
långsiktlig politisk strategi med en helhetsyn som bygger på allas lika rätt och
värde. Äldre får inte bli ett potentiellt sparobjekt i en allt mer krympande social
välfärd.
Regeringen har tydligt signalerat att satsningar på skolan, vård, omsorg och
trygghet kommer att prioriteras före skattesänkningar. Besparingar på våra
mest utsatta i vårt samhälle ska inte ske.
Personalen kommer att bli än mer viktig i framtiden. Unga människor kommer
att behövas i äldreomsorgen och då måste vi visa att ett arbete inom
äldreomsorgen är både roligt och stimulerande. Vi har stora
rekryteringssvårigheter idag, därför måste vi värna om den personal vi har och
göra arbetet attraktivt. Vi har tyvärr sett hur sjukskrivningarna har ökat kraftigt
under de senaste åren. Här måste krafttag till och en fördjupad utredning göras.
Det går inte att försvara sig med att sjukskrivningstalen är höga i hela landet
och att personalen blir sjuka av personliga problem. Arbetsmiljön är viktig och
personalen måste få ett större inflytande och delaktighet över sin vardag. Sedan
LOV infördes har det varit en ständig jakt på tiden. Minutjagandet och stressen
måste därför minska. Det ska erbjudas friskvård och kompetensutveckling på
arbetsplatserna. Vi måste ha en mänsklig personalpolitik, som gör att vår
personal håller sig friska och klarar av att arbeta fram till pensionen.
Hemtjänstorganisationen måste ses över. Vi har under flera år bl a föreslagit att
vi skulle titta på hur självstyrande grupper fungerar t ex i Sundsvall. Det visar
sig att när personalen får inflytande och känner sig delaktiga i sitt arbete, så
minskar stressen och sjukskrivningarna. De äldre blir också nöjdare. Ett första
steg är att ha mindre hemtjänstgrupper. Vi har genom åren varit starkt kritiska
till TES, som kontrollverktyg. Det viktigaste är att vi känner tillit till
personalen. Vi har också föreslagit att vi skulle testa förkortad arbetstid för ett
par grupper. Vi har även föreslagit att fler timanställningar ska göras om till
tillsvidareanställningar i bemanningspoolerna. En trygg anställning är viktigt.
Alliansen har inte varit intresserade av våra förslag.
Heltid som norm ska vara en självklarhet. Arbetet med att få bort delade turer,
måste ske i en snabbare takt. Schemat måste kunna läggas utan att man ska
behöva arbeta varannan helg. Förvaltningen ska informera personalen om
möjligheter till intraprenader.
Det måste finnas tillräckligt med korttidsplatser och det måste finnas en
möjlighet att få en äldreboendeplats när man inte längre känner att det går att
bo kvar hemma.
Vi måste värna om den verksamhet som vi har idag, därför avvisar vi förslaget
på besparingar på våra äldre. Förslagen till nedskärningar riskerar att allvarligt
försämra kvalitén. Vår verksamhet tål inte så stora besparingar. Besparingar på
utbildningar, handledning till studenter, utvecklingsarbete med hälsosamma
scheman och stöd till chefer kommer att göra det svårt både att behålla
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personal och rekrytera nya. Att dra in på tjänster för välfärdsteknik kommer att
stoppa upp det arbetet. Förslaget om att de som enbart har matkorg och ingen
annan hemtjänst inte längre ska få bli beviljad matkorg ser vi som ett slag mot
de anhöriga. Det finns många äldre som har hjälp av sina anhöriga med andra
hemtjänstgöromål.
Vi vill ha en mer tillgänglig omsorg för de äldre, en förbättrad arbetsmiljö och
en aktiv personalpolitik för personalen. Det ska inte göras fler
konkurrensutsättningar i äldrenämndens verksamheter. Vi har under flera år
påtalat att vi vill att förvaltningen skulle göra en uppsökande verksamhet i
samarbetet med organisationer som riktar sig till äldre ska ske i syfte att nå
äldre ensamma och äldre med utländsk bakgrund. Detta har påbörjats och det
är viktigt att projektet får fortsätta. Aktiviteterna på våra äldreboenden är
viktiga, för att få bästa möjliga kvalitet för de boende.
Äldre ska erbjudas ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Mötesplatser
ska finnas i närområdet. Kommunens fritisgårdar kan användas. Vi vill att
Seniorernas hus utvärderas och utvecklas så som de äldre önskar.
Många anhöriga vårdar sina nära och kära. Det är viktigt att vi vet vad för stöd
de anhöriga behöver. Det måste finnas en enkel kanal till förvaltningen, för att
de anhöriga ska få information om vad för stöd som finns.
Vi vill se en snabbare utveckling av välfärdsteknologin. Detta kan bland annat
stimulera rörligheten hos de äldre och öka livskvalitén. Det ska finnas Wi-Fi på
alla boenden.
Kunskapen om våld i nära relationer hos äldre ska öka hos personalen.
Det ska utarbetas en policy för lämplig bemanning inom äldreomsorgen i
Jönköpings kommun baserad på bl a kommunprogram, politiska mål etc.
Resurserna till de privata bolagen ska årligen, i samband med VIP, anpassas
utifrån de villkor som gäller för den kommunalt drivna verksamheten.
I övrigt återkommer vi i samband med förslaget till kommunens verksamhetsoch investeringsplan i höst.
Äldrenämndens beslut
− Äldrenämnden godkänner upprättat förslag till VIP 2019-2021 daterad 201806-04.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 81
Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen 2018
Än/2018:11 730
Sammanfattning
En gång per kvartal ska äldrenämnden lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen, Sol, som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. Nämnden ska också redovisa hur många av
besluten som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-23.
Statistikrapport, daterad 2018-05-23.
Förslag till äldrenämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg för första kvartalet 2018 lämnas till kommunfullmäktige.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 juni 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med instämmande
från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom äldreomsorgens verksamhet som har rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg för första kvartalet 2018 lämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna
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§ 82

Yttrande över program för hållbar utveckling- miljö, framtidens
Jönköping 2019-2040
ÄN 2018:49

Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 3 april 2018 rörande Program för
hållbar utveckling- miljö. Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast
den 29 juni 2016. Nämnden ska i sitt yttrande ta ställning till ändringar och tillägg i
programmet och ta ställning till om föreslagna förändringar ryms inom befintliga
budgetramar eller om extra medel behöver anslås. Nämnden ges också möjlighet att
vid behov till föreslå nya mål eller åtgärder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-08 Remisshandling, daterad
2018-04-0 3
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till stadskontoret
- Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-08.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 juni 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med instämmande
från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
- Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-08.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 83

Uppdrag att redovisa erfarenheter av satsningen på att minska
ensamhet och isolering bland äldre
Än/2017:130 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav, i samband med beslut om VIP 2018-2020,
äldrenämnden i uppdrag att redovisa erfarenheter av satsningen på minskad
ensamhet och isolering bland äldre. Ärendet ska redovisas till
kommunfullmäktige i augusti 2018.
I bilagan till denna tjänsteskrivelse lämnas en redovisning av beviljade
delprojekt samt nuvarande utfall av satsade medel.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad, 2018-05-04
Förslag till äldrenämnden
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04 med bilaga till
tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04 godkänns och utgör nämndens redovisning
av erfarenheter rörande satsningen på minskad ensamhet och isolering
bland äldre.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 juni 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med instämmande
från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04 med bilaga till
tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04 godkänns och utgör nämndens redovisning
av erfarenheter rörande satsningen på minskad ensamhet och isolering
bland äldre.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 84
Riktlinjer för säker och lagenlig hantering av personuppgifter inom
socialförvaltningen
Än/2018:62

Sammanfattning
25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen,
även kallad GDPR, är EU:s nya förordning för att skydda privatpersoners
integritet och rättigheter i hanteringen av personuppgifter. I kommunens
förberedelsearbete beslutade arbetsgruppen som samordnat arbetet kring
Dataskyddsförordningen att utarbeta ett förslag till ett enhetligt upplägg för
samtliga kommunens nämnder kring roller och ansvar rörande personuppgifter
i IT-system. Detta föranleder även att vissa roller måste definieras och
harmoniseras samt ansvarsfördelningen kring dessa. Utbildningsförvaltningen
har gjort ett föredömligt arbete som övriga förvaltningar anpassat till egna
förslag till respektive nämnd. Socialförvaltningen har i förarbetena
representerats av IT-chef och administrativ chef. Nämnden är ytterst ansvarig
för innehåll och säkerhet i de system förvaltningen använder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-28
Bilaga till tjänsteskrivelse ” Riktlinjer för säker och lagenlig hantering av
personuppgifter inom socialförvaltningen” daterad 2018-05-23
Förslag till äldrenämnden
– att anta socialförvaltningens förslag till riktlinjer för säker och lagenlig
hantering av personuppgifter.

MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 juni 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut
– att anta socialförvaltningens förslag till riktlinjer för säker och lagenlig
hantering av personuppgifter.
Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Claes Otterborg
Lisen Prinzencreutz
Justerandes signatur
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§ 85

Uppföljning av Jönköping kommuns funktionshinderpolitiska
program 2015-2018 Än/2016:10
Sammanfattning
Jönköpings kommuns funktionshinderspolitiska program ”Ett samhälle för
alla” behandlas av kommunfullmäktige i december 2018. Därför pågår nu ett
arbete med att följa upp nämndernas arbete med aktiviteterna i programmet.
Kommunfullmäktige antog 2016- ”Ett samhälle för alla”. Syftet med
programmet är att ge förutsättningar för ökad självständighet och bättre
livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Programmet uttrycker en
viljeriktning för hur kommunens förtroendevalda och medarbetare ska förhålla
sig i frågor som rör funktionshinder. Syftet är också att stimulera frågor som
rör funktionsnedsättning och funktionshinder samt bidra till en hög
ambitionsnivå. Med anledning av uppföljningen har samtliga nämnder fått i
uppdrag att senast 2018-08-31 sammanställa en särskild redogörelse för de
aktiviteter som nämnden fått i verksamhetssystemet Stratsys samt svara på
frågorna:
– På vilket sätt har nämnden arbetat med det funktionshinderspolitiska
programmet?
– Vilka hinder/utmaningar har ni stött på i det funktionshinderspolitiska
arbetet?
– På vilket sätt har nämnden samverkat med civilsamhället i genomförandet av
aktiviteterna?
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-25
Förslag till äldrenämnden
– Äldrenämnden godkänner förvaltingens uppföljning av
funktionshinderpolitiska programmet
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 11 juni 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-06-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Äldrenämndens beslut
– Äldrenämnden godkänner förvaltingens uppföljning av
funktionshinderpolitiska programmet
Beslutet expedieras till:
Kristine Andreassen
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§ 86

Information: Utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknologi
Dan Kax enhetschef för enheten välfärdsteknik, uppskjuter informationsärendet
till sammanträdet i augusti 2018.
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§ 87

Information: Nytt inom förvaltningen
Bland annat redovisades följande;
-

Justerandes signatur

Socialnämndens verksamhets- och investeringsplan (VIP) är ännu inte
färdig, ett extra sammanträde kommer därför äga rum den 7 augusti 2018.
Greger Kjellman ny ekonomichef, börjar den 13 augusti 2018.
Ny IT chef Magnus Danielsson har börjat.
Socialchefsdagarna har hittills 255 anmälda deltagare.
Semestersituationen: äldreboende och hemtjänst är bemannat. Andra delar
i verksamheten är ännu inte fullt bemannade.
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§ 88
Meddelanden
1. Beslut från kommunfullmäktige
a) 2018-04-26 § 97
b) 2018-04-26 § 100
c) 2018-04-26 § 86
d) 2018-04-26 § 94
e) 2018-04-05 § 75
2. Protokoll socialförvaltningens samverkansgrupp 2018-06-11
3. Mötesanteckningar REKO 2018-05-22
4. Aktuellt från socialförvaltningen maj 2018
5. PKS protokoll 2018-03-08
6. IVO beslut: Tillsyn av strokevårdskedjan i Jönköpings län och Kalmar län
7. Beslut från kommunstyrelsen: Yttrande över begäran om upplysningar gällande
strokevårdskedjan
8. Beslut från kommunstyrelsen 2018-05-16 § 133
9. Beslut från kommunstyrelsen 2018-04-25 § 106

Äldrenämnden godkänner redovisningen
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§ 89
Anmälan av delegationsbeslut
a.) Beslut i Lex Sarah-ärende, daterade 2018-06-04, 2018-06-04, 2018-06-01,
2018-06-01, 2018-06-01, 2018-05-30, 2018-05-30, 2018-05-30, 2018-05-30,
2018-05-29, 2018-06-04, 2018-06-01, 2018-05-25, 2018-05-30, 2018-05-28
b.) Yttrande över Detaljplan för Kärnan 7 på söder Jönköpings kommun

Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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§90
Rapport från förrättningar
Lynn Carlsson (S) har den 18 maj 2018 tillsammans med Cecilia Hjort-Attefall
(KD) deltagit på kommunala pensionärsrådets sammanträde.
Lynn Carlsson (S) har den 28 maj 2018 haft ett studiebesök hos en
biståndshandläggare.
Lynn Carlsson (S), Cecilia Hjort-Attefall (KD) och Ann-Marie Hedlund (L)
har den 31 maj 2018 närvarat på personalutskottet.
Lynn Carlsson (S) har den 8 juni 2018 tillsammans med Ann-Marie Hedlund
(L) närvarat på länspresidiemöte.
Lynn Carlsson (S) har den 13 juni 2018 tillsammans med Ann-Marie Hedlund
(L) närvarat på presidiemöte med konsulten Stefan Elm.
Cecilia Hjort Attefall (KD) har den 11 juni 2018 hållit möte med konsulten
Stefan Elm. Samt under samma datum deltagit med Ann-Marie Hedlund (L) i
möte med presidiet för regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.
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