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§ 59

Fastställande av dagordning
Nämnden fastställer dagordningen.
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§ 60

Information: Säker och ändamålsenlig läkemedelshantering
Thomas Axen medicinskt ansvarig sjuksköterska, pratar om läkemedelshanteringens olika delar och dess hantering. En tidsstudie genomfördes under april
2016, för att undersöka hur läkemedel doseras, transporteras och uthämtas
bland sjuksköterskor och undersköterskor. Syftet är att läkemedelshanteringsprocessen ska vara effektiv och säker, från både ett medborgar-, verksamhetsoch medarbetarperspektiv. Uppdrag ges att fortsätta kartlägga processen för
läkemedelshantering inom socialförvaltningen, samt att ta fram och implementera rutiner och arbetssätt. Att skapa rutiner och processer för läkemedelshantering i hemmet samt utbildning, är väsentligt. Att införa samverkan med apotekskedjor och utveckla nya samarbetsformer för befintliga och nya arbetssätt,
är ett framtida mål för förvaltningen.

Nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 61

Månadsrapport april 2018, fördjupad
Än/2018:14
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2018 som äldrenämnden fastställt ska månadsrapport april 2018, fördjupad, redovisas på majsammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07
Månadsrapport april 2018 fördjupad, daterad 2018-05-07
Förslag till äldrenämnden
− Socialförvaltningens månadsrapport april 2018, fördjupad, daterad 201805-07, godkänns.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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 månadsrapport april 2018, fördjupad, daterad 201805-07, godkänns.
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§ 62

Utblick 2030
Än/2018:55 709
Sammanfattning
Äldrenämnden står inför en stor utmaning fram till 2030, eftersom antalet äldre
med behov av vård och omsorg kommer att öka. Här redovisas en prognos och
annat underlag som kan vara värdefullt i samband med en utblick in i framtiden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-26
Bilaga till tjänsteskrivelse ”Utblick äldre - 2030”, daterad 2018-04-26
Förslag till äldrenämnden
− Rapporten Utblick äldre – 2030 godkänns

MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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
− Rapporten Utblick äldre – 2030 godkänns

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Camilla Johansson
Marianne Lillieberg
Anette Elfver
Karin Pilkvist
Mia Chaib
Jenny Wiberg-Larsson
Marie Ernsth-Bravell
Mikaela Johansson
Lena Pettersson
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§ 63

Efterfrågan på kyld mat och förutsättningar att vid något kommunalt kök även producera och leverera kyld mat
Än/ 2017:131 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett äldrenämnden i uppdrag att utreda vilken efterfrågan det finns på kyld mat och förutsättningar för att vid något kommunalt
kök även producera och leverera kyld mat till den som så önskar. Uppdraget
ska vara slutfört 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-17
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-17
Bilaga 1, Kundundersökning matkorg 2018
Bilaga 2, Ekonomisk kalkyl
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
- Utredningen utgör svar på kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden 2017-10-26, att utreda förutsättningarna för att vid något av
de kommunala köken även producera mat som kan levereras kall för
den som så önskar, samt att klarlägga vilken efterfrågan som finns på
kall mat.
- Produktion av kyld mat i kommunala kök rekommenderas inte
- Kyld mat via en extern leverantör införs som alternativ till varm mat
- Fritt val matdistribution tas bort
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 april 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar följande:
-

-

Justerandes sign

Utredningen utgör svar på kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden
2017-10-26, att utreda förutsättningarna för att vid något av de kommunala
köken även producera mat som kan levereras kall för den som så önskar, samt
att klarlägga vilken efterfrågan som finns på kall mat.
Produktion av kyld mat i kommunala kök rekommenderas inte
Kyld mat via en extern leverantör införs som alternativ till varm mat
Fritt val matdistribution tas bort, avseende kyld mat.

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-16

Lynn Carlsson (S), för partierna S och MP yrkar följande:
-

-

Utredningen utgör svar på kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden
2017-10-26, att utreda förutsättningarna för att vid något av de kommunala
köken även producera mat som kan levereras kall för den som så önskar, samt
att klarlägga vilken efterfrågan som finns på kall mat.
Produktion av kyld mat i kommunala kök rekommenderas inte
I dagsläget inte införa kyld mat
Fritt val matdistribution tas bort
Propositionsordningen
Ordförande frågar nämnden på Cecilia Hjort- Attefalls (KD) yrkande, och finner att nämnden beslutar att bifalla Cecilia Hjort-Attefalls (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjort- Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Thomas Bäuml (M)
X
Lars Hoel (M)
X
Ingegerd Hugosson (C)
X
Ann-Marie Hedlund (L)
X
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
John Erik Ottosson (MP)
Gunnel Granberg (SD)
X
Cecilia Hjort-Attefall (KD) X
Summa
6

X
X
X
X
X

5

Äldrenämnden har, med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutat att bifalla Cecilia
Hjort-Attefalls (KD) yrkande.
Partierna S och MP reserverar sig från beslutet.
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Äldrenämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
- Utredningen utgör svar på kommunfullmäktiges uppdrag till äldrenämnden 2017-10-26, att utreda förutsättningarna för att vid något av
de kommunala köken även producera mat som kan levereras kall för
den som så önskar, samt att klarlägga vilken efterfrågan som finns på
kall mat.
- Produktion av kyld mat i kommunala kök rekommenderas inte
- Kyld mat via en extern leverantör införs som alternativ till varm mat
- Fritt val matdistribution tas bort, avseende kyld mat

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Camilla Johansson
Ida Wissling
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§ 64

Yttrande över motion om värdigare hemtjänst för anställda och
vårdtagare
Än/2018:26
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att den motion som inkommit från Ciczie
Weidby (Vänsterpartiet) och Jerry Hansson (Vänsterpartiet), daterad 2018-0123 remitteras ska remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har att
genomföra de remisser som fordras för att kunna behandla motionen. Äldrenämnden har av kommunstyrelsen uppmanats att inkomma med ett yttrande
rörande den aktuella motionen. Äldrenämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2018-06-06.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-10
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-11
Förslag till äldrenämnden
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-10, överlämnas till
kommunstyrelsen och utgör äldrenämndens yttrande över motion om värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna har uttryckt ett yttrande över motion om värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare, se bilaga 1.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Lynn Carlsson (S) för partierna S och MP yrkar bifall till motionen.

Propositionsordningen
Ordförande frågar nämnden på Cecilia Hjort- Attefalls (KD) yrkande, och finner att nämnden beslutar att bifalla Cecilia Hjort-Attefalls (KD) yrkande.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till Cecilia Hjort- Attefalls (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lynn Carlssons (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Nej

Thomas Bäuml (M)
X
Lars Hoel (M)
X
Ingegerd Hugosson (C)
X
Ann-Marie Hedlund (L)
X
Lynn Carlsson (S)
Pelle Nordin (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Kjell Ekelund (S)
John Erik Ottosson (MP)
Gunnel Granberg (SD)
X
Cecilia Hjort-Attefall (KD) X
Summa
6

X
X
X
X
X

5

Äldrenämnden har, med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutat att bifalla Cecilia
Hjort-Attefalls (KD) yrkande.
Partierna S och MP reserverar sig från beslutet.
Äldrenämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-10, överlämnas till
kommunstyrelsen och utgör äldrenämndens yttrande över motion om värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 65

Information: Information om arbetssätt och förbättringsarbete inom
hemtjänsten.
Kristina Nying enhetschef på Älgstigens hemtjänst, tillsammans med två
medarbetare redogör för arbetet på enheten som i brukarundersökningen
visat på mycket goda resultat. Arbetsgemenskapen på enheten beskrivs
som god men man har utmaningar att brottas med. Som till exempel beskrivs arbetsplatsen som trång med begränsade faciliteter. Förbättringsområden ligger främst inom kommunbilarna. De kräver mycket planering, och
för att få en bättre rutin och kunskap kring fordonshanteringen krävs det
tydliga riktlinjer. Enheten har därför skapat pärmar som är placerade i bilarna med detaljerade instruktioner. Enheten anordnar gemenskap i form
av aktiviteter under året för att öka nöjdheten bland kunder. Enheten önskar att lyckas få fler personal till hemtjänst genom att skapa en attraktivare
arbetsplats.
Äldrenämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna.
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§ 66

Yttrande över parlamentariska kommitténs slutrapport beträffande
kommunens politiska organisation inför nästa mandatperiod
ÄN/2018:52 001

Sammanfattning
Remiss har inkommit från Kommunstyrelsens ordförande till
socialförvaltningen rörande Parlamentariska kommitténs slutrapport, daterat 2018-04-12. Socialnämnden har möjlighet att lämna
synpunkter i ärendet till kommunstyrelsens diarium senast 201805-17. Nämnden ska i sitt yttrande ta ställning till ändringar och
förslag som framgår av parlamentarisk kota 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 2018-04-16
Parlamentariska kommitténs rapport, daterad 2018-04-0 6
Förslag till socialnämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
- Socialförvaltningens synpunkter och kommentarer som redovisas i
tjänsteskrivelse, daterad, 2018-04-16 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen som äldrenämndens yttrande över parlamentariska
kommitténs slutrapport.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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 synpunkter och kommentarer som redovisas i
tjänsteskrivelse, daterad, 2018-04-16 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen som äldrenämndens yttrande över parlamentariska
kommitténs slutrapport.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 67

Yttrande över motion om genomlysning av socialförvaltningens organisation och sätt att arbeta
Än/2018:25
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att den motion som inkommit från Ola Helt,
Carin Berggren, Anders Jörgensson och Ann-Marie Grennhag, daterad 201712-22 remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed i uppdrag att genomföra de remisser som fordras för att kunna behandla motionen.
Äldrenämnden har av kommunstyrelsen uppmanats att inkomma med ett yttrande rörande den aktuella motionen. Äldrenämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2018-06-06.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10
Förslag till äldrenämnden
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 samt bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 överlämnas till kommunstyrelsen och utgör äldrenämndens yttrande över motion om genomlysning
av socialförvaltningens organisation och sätt att arbeta
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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 2018-03-10 samt bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 överlämnas till kommunstyrelsen och utgör äldrenämndens yttrande över motion om genomlysning
av socialförvaltningens organisation och sätt att arbeta
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 68

Ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling 2011:9
Än/ 2018:54
Sammanfattning
Socialnämnden och Äldrenämnden har 2012-09-19 beslutat (SN 2012 155700)
att upprätta ett ledningssystem (SOSFS 2011:9). Beslutet innefattade också en
strategi för utveckling och tillämpning av det aktuella ledningssystemet. Ledningssystemet kallas DIALOGEN och inkluderar de strategier som nämnderna
valt att tillämpa för att systematiskt utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Aktuell tjänsteskrivelse, daterad 2018-0412 med tillhörande bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 utgör en beskrivning av nämndens
ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsen författningssamlings
2011:9.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12
Förslag till äldrenämnden
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 med bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 godkänns som en beskrivning
av nämndens ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsen
författningssamlings 2011:9.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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 2018-04-12 med bilaga
till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 godkänns som en beskrivning
av nämndens ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsen
författningssamlings 2011:9.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 69

Uppdrag att redovisa vilka synergier som uppnåtts mellan
äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Än/2017:132 770
Sammanfattning
Sedan övertagandet av hemsjukvården från landstinget 2013 har synergier
uppnåtts på flera områden mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14
”Genomlysning av hemsjukvårdens organisation” – rapport från Public Partner
november 2017
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunfullmäktige
− De slutsatser som redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14 utgör
äldrenämndens svar på uppdraget att redovisa vilka synergier som uppnåtts
mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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
− De slutsatser som redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14 utgör
äldrenämndens svar på uppdraget att redovisa vilka synergier som uppnåtts
mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Marianne Lillieberg
Camilla Johansson
Karin Pilkvist

Justerandes sign
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§ 70

Prissättning inom hemtjänsten 2018
Än /2018:56
Sammanfattning
Äldrenämnden fastställer årligen det pris som ska gälla för den ersättning
som kommunen betalar till utförare av hemtjänst. Ersättningen justeras
sedan utifrån Omsorgsprisindex (OPI) som årligen presenteras av Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Enligt tidigare princip ska förvaltningen gå igenom hemtjänstpriset från grunden vart femte år. Detta gjordes senast hösten 2012 inför 2013 års prissättning.
En ny sådan genomgång är nu gjord i 2017 års prisnivå och uppräknat med OPI
till 2018 års nivå.
Under åren mellan dessa genomgångar räknas priset upp med OPI.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25
Förslag till äldrenämnden
– Justering av ersättning sker utifrån detta förslag. Föreslagna prisnivåer
enligt bilaga 1, daterad 2018-04-25, utgör ersättning till hemtjänstutförare
inom det fria valet från och med 2018-07-01.
– Uppräkning till 2019 års prisnivå görs utifrån omsorgsprisindex (OPI)
som presenteras av SKL i maj 2019.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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
– Justering av ersättning sker utifrån detta förslag. Föreslagna prisnivåer
enligt bilaga 1, daterad 2018-04-25, utgör ersättning till hemtjänstutförare
inom det fria valet från och med 2018-07-01.
– Uppräkning till 2019 års prisnivå görs utifrån omsorgsprisindex (OPI)
som presenteras av SKL i maj 2019.
Beslutet expedieras till:
Maria Lillieström
Privata utförare
Anna Larsson
Justerandes sign
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2018-05-16

§ 71

Yttrande över remiss för Jönköpings kommuns åtgärdsprogram
för omgivningsbuller 2019-2023
ÄN /2018 2018:45
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 2013 att anta ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet ska enligt lagstiftning omarbetas senast 5
år efter att det antagits och är nu därför aktuellt för revidering.
I aktuellt remissförslag fastställs bland annat mål för kommunens arbete inom
området under programperioden 2019-2023. Nämnden har nu att ta ställning
till upprättat förslag till Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.
Remissen har sänts till samtliga nämnder för yttrande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-24
Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, daterad 2018-03-15
Förslag till äldrenämnden
− Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget till Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, daterad
2018-03-15.
MBL-förhandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 7 maj 2018. De
fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-05-16
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
− Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget till Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, daterad
2018-03-15.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign
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§ 72

Information: Utveckla relationer
Camilla Johansson funktionschef äldreomsorgen återrapporterar uppdrag i
verksamhetsplanen 2018. Utveckla relationer över generationer.
Sedan tidigare finns ungdomar i gymnasieålder anställda som helgaktiverare.
Dessa ungdomar arbetar på äldreboenden några timmar på helgen med i huvudsak social aktiviteter. Ungdomarna anställs och handleds av chefer och
medarbetare på boendet.
Uppdraget i verksamhetsplanen är att utveckla arbetet med relationer över generationer.
En upphandling är nu genomförd och avtal skrivet med företaget Ung omsorg.
Företaget kommer att anställa samt handleda ungdomar i högstadieålder i liknande uppdrag som helgaktiverare, sociala aktiviteter på äldreboenden.
Skillnaden blir att företaget står för hela anställningsförfarandet men även
handledningen på arbetsplatsen. Detta kommer att avlasta äldreomsorgens personal samtidigt som relationer över generationer kvarstår. Vidare ser vi en fördel i att det är yngre ungdomar som anställs och det finns en förhoppning om
att dessa ungdomar i större utsträckning än gymnasieungdomarna väljer en
vård och omsorgsutbildning när de gör sina gymnasieval. Ett led i vår framtida
personalförsörjning.
Ung omsorg kommer att påbörja rekrytering efter sommaren. Relationer över
generationer kommer till en början att fördelas med hälften av budgetmedel till
helgaktiverare och hälften till medarbetare i Ung omsorgs del.

Äldrenämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 73

Information: Ny vårdplaneringsprocess
Johanna Lindqvist biträdande områdeschef beskriver utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612), en länsövergripande process för hur en patient skall inom 24 timmar efter utskrivning kunna
komma hem säkert. Detta genomförs bland annat med hjälp av en vårdplaneringsprocess på individ nivå. Processen följs genom det tekniska systemet
Cosmic Link och via inkomna ärenden i händelsehanteringssystemet Incontrol.
Syftet med uppföljningen är att förbättra den interna processen. Processen består av fyra steg. Första steget består av ett inskrivningsmeddelande från sjukhuset, där kommunen får kännedom om att en patient skrivits in på sjukhus.
Andra steget består av en vårdtidsplanering, som skall vara inskickad till kommunen 24 timmar efter inskrivningsmeddelandet. Tredje steget kallas för initiering till samordnad vårdplanering. Detta innebär att kommunen får via
Cosmic Link ett meddelande gällande vissa patienter med behov av nya eller
förändrade insatser efter sjukhusvistelsen. När det är dags för patienten att bli
utskriven, meddelar sjukhuset kommunen detta via ett utskrivningsmeddelande.
Äldrenämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Information: Nytt inom förvaltningen
Bland annat redovisades följande:
− Mars 2018 började en ny kostchef till det kommunala köket.
− Stort fokus på bemanningen inför sommaren 2018
− Socialchefsdagarna inom kort
− Ekonomichefsrekrytering snarligen färdig. En kandidat har blivit
erbjuden tjänsten, med start mitten på augusti 2018.
− Chefsdag om ständiga förbättringar. Chefer har fått i uppdrag att
beskriva vad de gjort och redovisa underlagen till hösten 2018.
Syftet är att tillsyngöra att vi arbetar med kostnadseffektivisering.
− Rådslagsmöte med socialnämnden och dess områdespresidier angående budgeten, ägde rum den 8 maj 2018. Kommunstyrelsen
har deltagit.
− Införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine är inlett.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Meddelanden
1. Beslut från kommunfullmäktige
a) 2018-03-22 § 65, Program för Grafisk profil, Ks/2018:140
2. Protokoll socialförvaltningens samverkansgrupp 2018-04-09
3. Kommunals kommentarer till yttrande över motion om värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare.
4. Aktuellt från socialförvaltningen april 2018

5. Reko- ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner 2018-04-03

6. IVO beslut: Föreläggande om vite på 800 000 kronor från inspektionen
för vård och omsorg(IVO) rörande Junegårdens äldreboende
Äldrenämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign
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§ 76

Anmälan av delegationsbeslut
a.) Beslut i Lex Sarah-ärende, daterade 2018-04-25

Äldrenämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Justerandes sign
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§ 77

Rapporter från förrättningar
Den 2-4 maj 2018 genomförde en grupp bestående av ledamöter och tjänstemän en studieresa till Malmö, Svendborg (Danmark) och Helsingborg. Huvudsyftet med resan var att besöka den uppmärksammade så kallade demensbyn i
Svendborg, men gruppen hade även satt frågor om bland annat hemsjukvårdens
organisering (Malmö), lärdomar från dansk äldreomsorg och om-och nybyggnation av äldreboenden (Helsingborg) på agendan. Den samlade bedömningen
var att studieresan bjöd på många värdefulla intryck och inte minst utökad kunskap om enkla arbetsmodeller för att höja kvaliteten i demensomsorgen.
Från nämndens sida deltog följande ledamöter i studieresan: Cecilia Hjorth
Attefall (KD), Ann-Marie Hedlund (L), Lynn Carlsson (S), Thomas Bäuml
(M), Ingegerd Hugosson (C), Kjell Ekelund (S), Claes Carlsson (MP), AnnaLena Näslund (M).
Cecilia Hjort- Attefall har den 19 april 2018 presenterat äldrenämndens
arbete för pensionärsorganisationen RPG i Huskvarna.
Äldrenämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna.

Justerandes sign
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