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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 102

Fastställande av dagordning och beslut om praktikantnärvaro
Dagordningen fastställs, med beslut från nämnden att tillåta praktikantnärvaro
under sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 103
Månadsrapport augusti 2018, fördjupad
Än/2018:14
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2018 som äldrenämnden
fastställt ska månadsrapport augusti 2018, fördjupad, redovisas på
septembersammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-10
Månadsrapport augusti 2018, fördjupad, daterad 2018-09-10
Händelsehantering inom socialförvaltningen, fördjupad rapport 1/4-30/6
2018, daterad 2018-08-31
Förslag till äldrenämnden
− Socialförvaltningens månadsrapport augusti 2018, fördjupad, daterad
2018-09-10, godkänns
− Händelsehantering inom socialförvaltningen, fördjupad rapport 1/4-30/6
2018, daterad 2018-08-31, godkänns
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
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 månadsrapport augusti 2018, fördjupad, daterad
2018-09-10, godkänns
− Händelsehantering inom socialförvaltningen, fördjupad rapport 1/4-30/6
2018, daterad 2018-08-31, godkänns
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 104
Reviderat KomHem-avtal
Än/2018:71 730
Sammanfattning
Remiss har inkommit från kommunstyrelsen den 25 juni 2018 rörande en
revidering av det så kallade KomHem-avtalet. Det ursprungliga avtalet ingicks
i samband med kommunalisering av hemsjukvården vid årsskiftet 2013.
Äldrenämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 20 september
2018. Nämnden ska i sitt yttrande ta ställning till ändringar och tillägg i det
reviderade avtalet samt ta ställning till avtalets ändamålsenlighet.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-12
– Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-12
– Region Jönköping läns missiv; reviderat KomHem-avtal, daterat 2018-06-20
– Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende,
daterat 2018-06-14.
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
De slutsatser som redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2018-07-12 samt bilaga
till tjänsteskrivelse, daterat 2017-07-12 utgör äldrenämndens svar på
remisshandling rörande Region Jönköping läns missiv om reviderat KomHemavtal, daterat 2018-06-20 samt avtal mellan Region Jönköpings län och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälsooch sjukvård i ordinärt boende, daterat 2018-06-14.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
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
De slutsatser som redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2018-07-12 samt bilaga
till tjänsteskrivelse, daterat 2017-07-12 utgör äldrenämndens svar på
remisshandling rörande Region Jönköpings läns missiv om reviderat
KomHem-avtal, daterat 2018-06-20 samt avtal mellan Region Jönköpings län
och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt boende, daterat 2018-06-14.
Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 105
Yttrande över delbetänkandet God och nära vård- en
primärvårdsreform (SOU 2018:39)
Än/2018:74
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till remissinstans för delbetänkandet God och
näravård- en primärvårdsreform. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till
äldrenämnden för yttrande.
Delbetänkandet är en del av utredningen samordnad utveckling för god och
nära vård. Utredningen ger i detta delbetänkande förslag på ett antal
förändringar i lagstiftningen som ska bidra till en strukturförändring av hälsooch sjukvården där primärvården ska stärkas. Socialförvaltningen ställer sig
positiva till utredningen men ser vissa risker med förslagen, bland annat behövs
resursförskjutning ske från landsting till kommun samt att det finns behov av
att se över kompetensförsörjningen av specialistkompetens nationellt. Det finns
också behov av att förtydliga primärvårds begreppet utifrån vilken eller vilka
huvudmän som avses när begreppet används.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-24
SOU 2018:39-Delbetänkande God och nära vård- En primärvårdsreform
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2018-08-24, utgör nämndens yttrande gällande delbetänkande God och nära
vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39)
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
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
De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2018-08-24, utgör nämndens yttrande gällande delbetänkande God och nära
vård- En primärvårdsreform (SOU 2018:39)
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen, Marianne Lillieberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 106

Yttrande över program för samspelet mellan kommunen och
civilsamhället
Än/2018:82 730
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat förslag på program för samspelet mellan
kommunen och civilsamhället på remiss till äldrenämnden. Socialförvaltningen
anser sammanfattningsvis att programmet i huvudsak är välformulerat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-09
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
 Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället godkänns,
med undantag för stycket om årliga dialoger med nämnderna, denna fråga
föreslås hänskjutas till kommande arbete med samverkansrådet för
civilsamhället.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
Yrkande
Cecilia Hjort Attefall (KD), för partierna M, KD, C och L, och med
instämmande från nämnden i övrigt, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande kommentar; nämnden betonar också vikten av att tydliggöra formerna
för nominering och val av ledamöter i det föreslagna samarbetsrådet.
Äldrenämndens beslut
Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället godkänns, med
undantag för stycket om årliga dialoger med nämnderna, denna fråga föreslås
hänskjutas till kommande arbete med samverkansrådet för civilsamhället.
Nämnden betonar också vikten av att tydliggöra formerna för nominering och
val av ledamöter i det föreslagna samarbetsrådet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Yttrande till kommunstyrelsen över betänkandena Med tillit växer
handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU
2018:48)
Än/2018:83

Sammanfattning
Kommunstyrelsen önskar äldrenämndens yttrande över betänkandena Med tillit
växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU
2018:48). Sammanfattningsvis anser socialförvaltningen att det finns kloka
tankar i betänkandet om en balanserad styrning, som stämmer väl med den
styrning som utvecklats i socialförvaltningen. Svårigheterna när det rör
begreppet tillitsbaserad styrning är att olika instanser tolkar begreppet olika och
det riskerar att grumla debatten om verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-23
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) En lärande tillsyn (SOU
2018:48)
Förslag till äldrenämnden
Yttrande till kommunstyrelsen
– Bedömningarna i tjänsteskrivelsen utgör äldrenämndens svar på
kommunstyrelsens remiss
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
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
Bedömningarna i tjänsteskrivelsen utgör äldrenämndens svar på
kommunstyrelsens remiss.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karin Pilkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Yttrande över förslag till ny renhållningsordning för Jönköping,
Habo och Mullsjö kommuner
Än/2018:72
Sammanfattning
Äldrenämnden har av June Avfall & Miljö beretts tillfälle att yttra sig över ett
förslag till ny renhållningsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-28
Regional avfallsplan 2019-2022, remissupplaga
Föreskrifter för avfallshantering Jönköping-Habo-Mullsjö kommuner
Förslag till äldrenämnden
- Äldrenämnden godkänner socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 201808-28 och översänder densamma till June Avfall & Miljö.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
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
Äldrenämnden godkänner socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 201808-28 och översänder densamma till June Avfall & Miljö.

Beslutet expedieras till:
June Avfall & Miljö AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Äldrenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 109
Yttrande över motion om videosamtalsprojekt på äldreboenden i
Jönköpings kommun
Än/2018:59 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att den motion som inkommit från Anna
Mårtensson och Ann-Marie Hedlund remitteras till kommunstyrelsen med
uppdrag att genomföra de remisser som fordras för att kunna behandla
motionen. Äldrenämnden har att till kommunstyrelsen inkomma med remissvar
före 2018-09-25.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-24
Förslag till äldrenämnden
- De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-13
utgör äldrenämndens remissvar till kommunstyrelsen
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 september
2018. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING 2018-09-19
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
De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-13 utgör
äldrenämndens remissvar till kommunstyrelsen
Beslutet expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Meddelanden
1. PKS protokoll 2018-06-14
2. Samverkansprotokoll 2018-09-10

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Nytt inom förvaltningen
Bland annat redogjordes följande;
–
–
–
–
–
–
–

Socialchefsdagarna närmar sig, med hittills 700 anmälda deltagare. Ett
seminarium om LSS är inställt.
Årets unga ledare, Filicia Björkman från Österängens äldreboende har
deltagit på officiell middag hos den svenska kungen och drottningen.
Ny kommunikatör börjar, Madelene Söderström från Jordbruksverket.
Förvaltningen lyfter alltmer betydelsen av hälsosamma scheman. Ett
utvecklingsarbete pågår inom delar av verksamheten.
Socialdirektören har varit på ett studiebesök hos Linköpings kommun.
Personaldirektören slutar, ledig tjänst är utannonserad.
Socialdirektören Karl Gudmundsson har bestämt sig för att gå i
pension, ledig tjänst kommer att utannonseras inom kort.

Äldrenämnden tackar för informationen och lägger det till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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