Äldrenämndens protokoll
2017-02-14

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST aldreforvaltningen@haninge.se

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

2 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Plats och tid

Johanneslund, Ringvägen 4A, 13734, Västerhaninge
Tisdag 2017-02-14, kl. 17.30–19.00

Beslutande

Annett Haaf, ordförande (S)
Ulla-Britt Öhman, 1:e vice ordförande (C)
Suzanne Kickan Enman, 2:e vice ordförande (KD)
Gustav Jönsson (S)
Anna-Lena Carlsson (S)
Ahmet Ugan (MP)
Matts Wallin (L)
Eva Karlsson (SD)
Veronica Pagard Salem (M)

Ersättare

Lea Fernquist (MP)
Hans Hagenius (S)
Mats Mattson (M)
Claus Trolle (M)
Majlis Fridén (V)

Övriga
deltagande

Ewa Kardell, förvaltningschef
Sam Norryd, nämndsekreterare
Maria Bertilsson, avdelningschef
Yvonne Elo Rydén, avdelningschef
Marzieh Etaati, avdelningschef
Rose-Marie Geijer, avdelningschef
Maria Stålhammar, MAS
Morgan Norberg, Stabschef
Anna-Carin Wallin, utredare
Rolf Ljungström, utvecklingssekreterare
Julia Isaksson, arkivarie
Yvonne Nyman, projektledare
Ulrika Pihlgren, enhetschef
Anette Tyglare, personalcontroller
Torbjörn Hallén, vaktmästare
Jenny Westling, kommunikatör, KSF
Kurt Johansson, controller, KSF

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

3 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Justeringens
plats och tid

2017-02-21

Paragrafer

1 - 24

Sekreterare
Sam Norryd

Ordförande
Annett Haaf (S)

Justerare
Suzanne Enman (KD)

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

4 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av äldrenämndens protokoll tillkännages genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.
Beslutande organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Datum då anslaget
sätts upp

2017-02-22

Datum då anslaget
tas ned

2017-03-20

Förvaringsplats för
protokollet

Äldrenämnden

Underskrift
Sam Norryd, sekreterare

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

5 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Innehållsförteckning
§1

Ärende
Sida
Godkännande av dagordning ............................................................................... 6

§2

Val till ersättare i äldrenämndens arbetsutskott .................................................... 7

§3

Allmänhetens frågestund ..................................................................................... 8

§4

Val av justerare .................................................................................................... 9

§5

Medborgarförslag: Bygg ett eller flera ålderdomshem snarast ............................10

§6

Information ..........................................................................................................12

§7

Kommande nämndärenden.................................................................................14

§8

Rapport från nämndens ledamöter och ersättare ................................................17

§9

Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare .............................................18

§ 10

Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen.......................................20

§ 11

Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2016 - tertial 3 .............................................22

§ 12

Rapportering enligt socialtjänstlagen - kvartal 3 ..................................................24

§ 13

Mål och budget 2018-2019 .................................................................................26

§ 14

Årsredovisning 2016 ...........................................................................................28

§ 15

Uppföljningsplan för äldreomsorgen 2017 ...........................................................30

§ 16

Uppföljning internkontrollplan 2016 .....................................................................31

§ 17

Remiss: Förslag till revidering av kommunens kostpolicy ....................................33

§ 18

Remiss: Samråd om Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av
översiktsplanen ...................................................................................................35

§ 19

Rapport: Kundundersökning 2016.......................................................................37

§ 20

Meddelanden allmänna .......................................................................................39

§ 21

Tillsättande av ny kontaktpolitiker .......................................................................41

§ 22

Ändring av tidplan för äldrenämndens arbetsutskott............................................42

§ 23

Förslag till lokalresursplan äldrenämnden 2018-2027 samt redovisning av
planerade lokalförändringar 2017........................................................................43

§ 24

Meddelanden sekretess ......................................................................................45

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

6 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr ÄN 2017/14

§1

Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg:
§2 Val till ersättare i äldrenämndens arbetsutskott
§21 Tillsättande av ny kontaktpolitiker
§22 Ändring av tidplan för äldrenämndens arbetsutskott
§23 Förslag till lokalresursplan äldrenämnden 2018-2027 samt
redovisning av planerade lokalförändringar 2017
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/95

§2

Val till ersättare i äldrenämndens
arbetsutskott

Sammanfattning

Veronica Pagard Salem (M) har valts till ledamot i äldrenämnden efter
Sedat Dogru (M). Ordförande föreslår att Veronica Pagard Salem (M)
utses till ersättare i äldrenämndens arbetsutskott.
Förslag till beslut

1. Veronica Pagard Salem (M) utses till ersättare i äldrenämndens
arbetsutskott.
Äldrenämndens beslut

1. Veronica Pagard Salem (M) utses till ersättare i äldrenämndens
arbetsutskott.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/15

§3

Allmänhetens frågestund

Förslag till beslut

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2017/16

§4

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Äldrenämndens 2:e vice ordförande Suzanne Enman (KD) utses
att jämte äldrenämndens ordförande Annett Haaf
(S) justera äldrenämndens protokoll 2014-02-21.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämndens 2:e vice ordförande Suzanne Enman (KD) utses
att jämte äldrenämndens ordförande Annett Haaf
(S) justera äldrenämndens protokoll 2014-02-21.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/107

§5

Medborgarförslag: Bygg ett eller flera
ålderdomshem snarast

Sammanfattning

Medborgarförslaget avser förslag på att bygga fler ålderdomshem där
kriterierna för boende skulle vara ålder samt att den enskilde inte har
ett stort omvårdnadsbehov. Förslagsställaren tar även upp att
föreslaget boende skulle motverka ensamhet och att även aktivera
äldre genom t ex deltagande i matlagning.
Förvaltningens synpunkter

I dagsläget finns det flertalet vård och omsorgsboenden inom
kommunen, både inom kommunal regi och i privat regi. För att få ett
beslut om vård och omsorgsboende sker en behovsprövning enligt
socialtjänstlagen.
För personer som klarar ett mer självständigt liv finns ett flertal andra
boendeformer inom Sveriges kommuner, begreppen och
definitionerna varierar. I Haninge kommun används begreppet
seniorboende. Dessa avser normalt bostäder riktade för personer från
55 år och uppåt och finns t.ex. i privat regi som Bovieran i
Västerhaninge. Haninge kommun förmedlar även seniorbostäder för
personer över 65 år. Det är dock ett begränsat antal bostäder och
äldreförvaltningen ansvarar för kön till dessa.
I dagsläget finns inga planer på att bygga ytterligare boendeformer
som t ex ålderdomshem, dock ser man ett behov att utreda
boendefrågor för äldre. Kommunfullmäktige har beslutat om att
genomföra en genomlysning av boendefrågan. Utredningen ska visa
på behov och åtgärder för äldres bostadssituation och kommer att
presenteras under våren 2017.
För att motverka isolering och ensamhet och främja aktivering och
gemenskap arbetar äldreförvaltningen bland annat genom de tiotal
träffpunkter som finns i kommunen. På träffpunkterna finns
möjlighet att delta i olika aktiviteter samt att gäster på träffpunkterna
själva kan utforma aktiviteter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Underlag för beslut

- Medborgarförslag - Ny gammalt äldreboende
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Yttrandet godkänns.
Särskilda yttranden

Suzanne Enman (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga
Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att
äldrenämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Yttrandet godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/17

§6

Information

Sammanfattning

1. Information från förvaltningschef Ewa Kardell:
- Frukostmöte Föreningsrådet angående bl.a. samverkanspunkter
mellan förvaltningarna.
- Avdelningschef Maritha Ölmheden för avdelningen för hälso- och
sjukvård har sagt upp sig. Förvaltningen har en provisorisk intern
lösning i väntan på en separat upphandling av tjänsten.
2. Information från Maria Bertilsson, avdelningschef för
Beställaravdelningen.
- Presentation av Ulrika Pihlgren, ny enhetschef för
Bemanningscentrum.
Maria Bertilsson redogör för viktiga händelser på Beställaravdelningen
2016 samt för vad som är på gång under 2017.
- Anne Hellström nytillsatt enhetschef för den nya enheten inom
Beställaravdelningen, Handläggnings- och administrationsenheten
- Den nya ansvarsfördelningen mellan äldreförvaltningen och
socialförvaltingen avseende kunder över och under 65 år.
- Utökad samverkan med socialförvaltningen, bl.a. moten mellan
biståndshandläggare och boendestödjare
- Omorganisation av biståndshandläggarteamen har bidragit till bl.a.
bättre fördelning av antal kunder per handläggare och ökad tydlighet
mot kund.
- Nestorsamverkan: Mötesplatssamverkan och utbildning av
biståndshandläggare avseende äldrefrågor.
- Äldrevägledare på Handengeriatriken
- Under 2017 kommer mer fokus att läggas på SIP inom ramen för
Nestorprojektet ”Mötesplatssamverkan”
- Fortsatt arbete med avtalsuppföljningar avseende privata boenden i
Haninge kommun. Uppföljningarna utförs av avdelningschef för
Beställaravdelningen och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Ordförande Annett Haaf (S) kompletteterar informationen:
- Riksfärdtjänst och färdtjänst har kraftigt minskat handläggningstiden
till följd av äldrenämndens beslut avseende omorganiseringen
- Handläggningen avseende färdtjänst och riksfärdtjänst kommer
att flyttas från kommunhuset till Bemanningscentrum. Med nya
lokaler kommer tillgängligheten för kund förbättras med kortare
avstånd via kollektivtrafik. Det kommer även att finnas ett väntrum.
Förslag till beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr ÄN 2017/18

§7

Kommande nämndärenden

Sammanfattning

1:a kvartalet januari-mars 2017
- Internkontrollplan, mars
- Tillbudsrapporter – tertial 3, mars
- Bidrag till pensionärsföreningar, grund och övrigt bidrag, mars
- Ekonomisk uppföljning, mars
- Intern kvalitetsgranskning, IKG, mars
- Extern kvalitetsgranskning, EXKG, mars
- Remiss: Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun,
mars
- Remiss om näringslivsstrategi 2016, mars
- Ny arkivorganisation, mars
- Motion från Liberalerna om studentmedarbetare, mars
2:a kvartalet april-juni 2017
- Remissversion mål och budget, april
- Patientsäkerhetsberättelse (MAS), april
- Årsrapport synpunkter, april
- Ekonomisk uppföljning, april
- Uppföljning Ung omsorg, april
- Årsrapport förebyggande verksamhet, maj
- Uppföljning handlingsplaner - Inter kvalitetsgranskning®, maj
- Uppföljning handlingsplaner - Extern kvalitetsgranskning®, maj
- Delårsrapport 1- 2017, maj
- Stipendieutdelning, maj
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, maj

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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3:e kvartalet juli-september 2017
- Strategi och Budget för kännedom, september
- Delårsrapport 2- 2017, september
- Tillbudsrapporter – tertial 1, september
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, september
4:e kvartalet oktober-december 2017
- Strategi och budget, oktober
- Ekonomisk uppföljning, oktober
- Tillbudsrapporter - tertial 2, oktober
- Äldrenämndens sammanträdestider 2018, oktober
- Ekonomisk uppföljning, november
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, november
- Ekonomisk uppföljning, december
- Attestförteckning, december
- Strategi och budget samt verksamhetsplan, december
- Avgifter 2018, december
Förslag till beslut

1. Information om kommande nämndärenden tas emot och läggs till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Information om kommande nämndärenden tas emot och läggs till
handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Information om kommande nämndärenden tas emot och läggs till
handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/19

§8

Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Rapport från Boråd (Vård- och omsorgsboende):
Rapport från informationsmöten (Ordinärt boende):
Rapport från anhörigmöten (dagverksamheterna):
Förslag till beslut

1. Rapporterna tas emot och läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporterna tas emot och läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Ärendet läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/20

§9

Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Fråga Ulla-Britt Öhman (C):
1) Är det möjligt att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att
dela ut gratis gymkort till personer över 90 år?
Svar: Ewa Kardell. Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan och
uppskatta kostnader.
Fråga från Mats Wallin (L):
2) Vem bär ansvaret när kund inte tas emot i hemmet av personal i
samband med utskrivning och hemgång från sjukhus? Landstinget
eller kommunen? Dokumenteras avvikelsen? Hur fungerar rutinerna?
Finns någon överenskommelse?
Svar: Maria Bertilsson
Fråga från Gustav Jönsson (S):
3a) Fråga om möjlighet för äldrenämnden att få del av en lägesrapport
om de äldres bostadssituation.
Svar: Kurt Johansson, controller KSF och Morgan Norberg,
Stabschef äldreförvaltningen. Pågående utredning i arbetsgrupp som
leds av kommunstyrelseförvaltningen.
Följdfråga från Gustav Jönsson (S):
3b) Kommer arbetsgruppens utredning resultera i konkreta förslag
och analyser som är av faktisk nytta för seniorer med behov av
mellanboenden?
Svar: Kurt Johansson och Morgan Norberg
Förslag till beslut

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr ÄN 2017/21

§ 10

Anmälan av delegationsbeslut inom
äldreförvaltningen

Sammanfattning

Enligt 6 kap 35 § Kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden.
Personalärenden
Förteckning över äldreförvaltningens anställnings och lönebeslut för
perioden 2016-11-01– 2016-12-31, se bilaga.
Enligt socialtjänstlagen (SoL)
För tiden 2016-11-01– 2016-12-31. Förteckning kan tillhandahållas av
enhetschefen för beställarenheten.
Rapporter enligt lex Sarah för kommunal verksamhet (14 kap 3 § SoL)
Rapporter och förteckning kan tillhandahållas av äldrenämndens
arkivarie. Anmälan enligt Lex Sarah redovisas särskilt.
Avvikelserapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen
Rapporterna kan tillhandahållas av medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS). Anmälan enligt Lex Maria redovisas särskilt.
Bostadsanpassningsbidrag
För tiden 2016-11-01– 2016-12-31.
Förteckning kan tillhandahållas handläggare för
bostadsanpassningsbidrag.
Överklaganden
Förteckning kan tillhandahållas av enhetschefen för beställarenheten.
Underlag för beslut

- Sammanställning lön- och anställningsbeslut för perioden november

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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- Sammanställning lön- och anställningsbeslut för perioden december
2016.
Förslag till beslut

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/390

§ 11

Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2016 tertial 3

Sammanfattning

Vid arbetsskador och tillbud ska ansvarig chef dokumentera detta och
när så behövs också anmäla till Arbetsmiljöverket.
Avdelningscheferna sammanställer arbetsskador och tillbud och
rapporterar detta till nämnden varje tertial. Denna rapport gäller
perioden 20160901–20161231. Underlaget finns hos ansvarig
enhetschef.
Underlag för beslut

- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Ordinärt boende
20160901–20161231
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Vård- och
omsorgsboende 20160901–20161231
- Arbetsskador och tillbud inom Beställaravdelningen 20160901–
20161231
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Förebyggande
verksamhet 20160901–20161231
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Hälso- och sjukvård
20160901–20161231
Förslag till beslut

1. Rapporterna läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporterna läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporterna läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/187

§ 12

Rapportering enligt socialtjänstlagen - kvartal
3

Sammanfattning

Enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen (SoL) ska alla gynnande beslut
som fattats med stöd av 4 kap. 1 § SoL och som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Vidare ska enligt 16 kap. 6 h § SoL en statistikrapport lämnas
kvartalsvis till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande
beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut.
För kvartal 4 – 2016, perioden 2016-10-01–2016-12-31, finns 2 nya
gynnande beslut att rapportera som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Av de tre beslut som rapporterades
för kvartal 2 kvarstår två beslut som ännu ej verkställda. Orsaken till
att besluten ännu ej verkställts är att kunden tackat nej till erbjuden
plats. Besluten avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av vård- och
omsorgsboende.
Förvaltningens synpunkter

- Sammanställning ej verkställda beslut - kvartal 4
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Äldrenämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer, IVO
och Kommunfullmäktige.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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2. Äldrenämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer, IVO
och Kommunfullmäktige.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Äldrenämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer, IVO
och Kommunfullmäktige.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt, Kommunens revisorer, Inspektionen för vård och
omsorg och Kommunfullmäktige
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/38

§ 13

Mål och budget 2018-2019

Sammanfattning

Behovet av äldreomsorg i Haninge har ökat år för år sedan
äldrefrågorna samlades under en egen nämnd 1999.
Orsaken till behovsökningen är lätt att förstå om man vet att antalet
invånare 65 år och äldre i Haninge har ökat från 6 504 invånare 31
december 1998 till 13 270 invånare 31 december 2016. En
fördubbling av målgruppen får givetvis konsekvenser på efterfrågan
av insatser.
Befolkningsprognoserna pekar på en fortsatt ökning av antalet äldre
invånare i Haninge. För gruppen som helhet dämpas dock ökningstakten. Nuvarande befolkningsprognos fram till 2025 visar på en
ökning till 15 030 eller med 13,3 procent jämfört 2016.
Men behovet av insatser kommer att öka betydligt mer. Orsak till
detta är att det sker en kraftig förskjutning inom äldregruppen. Dels
så ligger hela befolkningsökningen vad gäller äldre i intervallet 75 år
och äldre som ökar med drygt 55 procent från 2016 till 2025. I åldersgrupperna 80 år och äldre är ökningen samma period över 75 procent.
För första gången på fyra år går äldrenämnden 2017 in i verksamhetsåret med en ram som är högre än föregående års utfall.
Äldreförvaltningen har inte på många år begärt ramtillskott för att
genomföra kvalitetshöjningar i verksamheten utan kvalitetshöjningar
har hanterats genom att utveckla inom befintlig kostnadsnivå.
Inte heller inför 2018-2019 begär äldreförvaltningens ledning mer
resurser för att genomföra kvalitetshöjningar i verksamheten.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens behov och förutsättningar inför 2018-2019 års mål
och budget, 2017-02-07
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens förslag till Mål och
budget 2018 – 2019 till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.
Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet och anför att
moderaterna kommer att lägga fram ett eget budgetförlag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens förslag till Mål och
budget 2018 – 2019 till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/42

§ 14

Årsredovisning 2016

Sammanfattning

Äldrenämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,4
mnkr (0,1 procent). Nämndens nettokostnad för 2016 uppgår till
691,3 mnkr, budgeten var 691,7 mnkr. 2015 var nettokostnaden 670,3
mnkr.
Nettokostnaden har på ett år ökat med 21,4 mnkr eller med 3,1
procent. Huvudparten av nettokostnadsökningen på 18,9 mnkr beror på volymökningar vad gäller vård- och omsorgsboende och
dagverksamhet. Volymökningarna beror på fler äldre över 80 år som
har ökat med 5,0 procent under året. Pris- och lönevecklingen under
året har till största delen hanterats genom effektiviseringar i
verksamheten.
Av kommunfullmäktiges 12 mål, som alla berör äldrenämnden,
bedöms 3 mål i hög grad vara uppfyllda, 7 vara delvis uppfyllda och 2
mål är ej utvärderade.
Enligt fastställda regler för kommunens ekonomistyrning ska nämndernas nettoresultat (över- eller underskott i förhållande till budget)
normalt i sin helhet överföras till nästkommande år. Fullmäktige har
dock alltid möjlighet att pröva om en resultatöverföring är rimlig
relaterat till hur nämndens överskott eller underskott har uppstått.
Äldrenämnden har ett fonderat underskott på 8 094,0 tkr. som enligt
beslut i fullmäktige i april 2016 ska överföras till 2017-2018.
Underlag för beslut

- Årsredovisning 2016, 2017-02-07
Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2016 godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att 2016 års
överskott på 352 tkr. överförs till 2017-2018 och att kvarstående
underskott från tidigare år på 8 094 tkr. reduceras med
motsvarande summa. Resterande underskott fördelas med 3 871
tkr. till 2017 och 3 871 till 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående
investeringsmedel på 16 599 tkr. överförs till 2017 års
investeringsbudget.
Äldrenämndens beslut

1. Årsredovisning 2016 godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att 2016 års
överskott på 352 tkr. överförs till 2017-2018 och att kvarstående
underskott från tidigare år på 8 094 tkr. reduceras med
motsvarande summa. Resterande underskott fördelas med 3 871
tkr. till 2017 och 3 871 till 2018.
3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående
investeringsmedel på 16 599 tkr. överförs till 2017 års
investeringsbudget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/581

§ 15

Uppföljningsplan för äldreomsorgen 2017

Sammanfattning

Uppföljningsplanen för äldreomsorgen 2017 innehåller nedanstående
aktiviteter:
1. Uppföljning med respektive avdelning (egen regi)
2 .IKG och kompletterande enhetsuppföljning ( egen regi)
3. EXKG och kompletterande verksamhetsuppföljning (extern
hemtjänst)
4. Uppföljning av externa vård-och omsorgsboenden
5. Egenkontroll (egen regi)
6. Aktgranskning (myndighetsutövning)
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-12-27 – Uppföljningsplan för äldreomsorgen
2017
Förslag till beslut

1. Uppföljningsplan för äldreomsorgen 2017 godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Uppföljningsplan för äldreomsorgen 2017 godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningsplan för äldreomsorgen 2017 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/43

§ 16

Uppföljning internkontrollplan 2016

Sammanfattning

Äldreförvaltningen ska årligen rapportera resultatet från genomförd
uppföljning av äldrenämndens interna kontrollplan till äldrenämnden.
Under 2016 har äldrenämndens interna kontrollplan bestått av fjorton
kontrollmoment.
Tio av kontrollmomenten är specifika för äldrenämnden. Övriga fyra
ingår i den kommungemensamma intern kontrollen som genomförs
för alla nämnder och styrelser i kommunen.
Äldreförvaltningens verksamhet präglas i stort av ordning och reda i
flertalet av de uppföljda kontrollmomenten.
Ett område där det finns behov att komma vidare är uppföljning av
utförd tid i hemtjänsten. Under 2016 har äldreförvaltningen arbetat
intensivt med att skapa förutsättningar för ett digitalt
uppföljningssystem av utförd tid inom hemtjänsten. Under kommer
2017 kommer pilotprojekt och fullskaligt införande av systemet för
tids-och insatsregistrering genomföras.
Vad gäller de fyra kontrollmomenten som ingår i samtliga
nämnder/styrelsers interna kontrollplaner (kontrollmoment 1,5-7 )
har uppföljningen genomförts av den förvaltningsövergripande
gruppen som arbetar med utveckling av arbetet med intern kontroll
på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp.
Förvaltningens synpunkter

Rapporten föreslås godkännas
Underlag för beslut

- Rapport 2017-01-24 – Rapportering av uppföljning av intern
kontrollplan 2016
- Intern kontrollplan 2016
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/539

§ 17

Remiss: Förslag till revidering av kommunens
kostpolicy

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering
av kommunens kostpolicy för Haninge kommun. Äldrenämnden har
liksom övriga nämnder beretts möjlighet att lämna synpunkter. Svar
på remiss ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 17-02-28.
Kostpolicyn fungerar som ett styrande dokument för det dagliga
arbetet och som stöd och planering för en kvalitetssäkrad
måltidsverksamhet. För den måltidsverksamhet som bedrivs inom
arbetsmarknadsprogrammen, daglig verksamhet, handikappomsorg,
träffpunkter, fritidsgårdar och pedagogisk omsorg mm ska
kostpolicyn ses som ett vägledande dokument.
Kostpolicyn ska beaktas vid upphandling av livsmedel och extern
måltidsverksamhet samt inspirera fristående enheters
måltidsverksamhet.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen revidering av
kostpolicyn.
Underlag för beslut

- Remiss– Förslag till revidering av kommunens kostpolicy 2016-1116
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Yttrandet godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Äldrenämndens beslut

1. Yttrandet godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

35 (45)

Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/544

§ 18

Remiss: Samråd om Haninge stad
stadsutvecklingsplan - fördjupning av
översiktsplanen

Sammanfattning

Stadsutvecklingsplanen är en sammanhållen idé för hur stadskärnan
ska byggas. Syftet med planen är att visa kommunens vilja och
ambition med utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge.
Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 12 mars 2017.
Förvaltningens synpunkter

I flera avsnitt återfinner vi att planen tar hänsyn till den population vi
företräder; de äldre. Det gäller bl a:
- Ett varierat utbud av bostäder
- Sammanhängande gatuväv
- Uppmuntra hållbara resvanor
- Befolkade platser mellan husen
Vi kan också se att tillgänglighetsfrågor och sociala perspektiv har fått
ett utrymme, precis som i Översiktsplan 2030. Möjligtvis kunde dessa
perspektiv återfinnas tydligare och tidigare i planen, exempelvis i
delstrategierna under rubriken SÅ NÅR VI DIT.
En ny benämning för funktionsnedsättning; funktionsvariation, dyker
upp på flera ställen. Begreppet kan vi gilla men det kommer säkert
också leda till diskussion och tyckande huruvida det är rätt ordval, då
det ej är fullt vedertaget.
Under avsnittet PROMENAD- OCH CYKELSTADEN återfinns
meningen Tillgänglighet brukar definieras som den lätthet med vilken
man kan nå viktiga målpunkter. Utgångspunkten bör vara att
gångstråken ska vara tillgängliga för alla typer av gående oavsett
funktionsförmåga.
Vår kommentar; inkluderar alla typer av gående även personer som ex
färdas/förflyttas i rullstol?

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Underlag för beslut

- Haninge stad – Stadsutvecklingsplan, samrådsversion 2016-10-26
Förslag till beslut

1. Synpunkterna överlämnas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.
Äldrenämndens beslut

1. Synpunkterna överlämnas till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/26

§ 19

Rapport: Kundundersökning 2016

Sammanfattning

2016 var första året sedan 2000 som Haninge äldreförvaltning inte
genomförde en egen enkätundersökning om vad de äldre i Haninge
tycker om vår äldreomsorg. Sedan 2014 genomför Socialstyrelsen en
årlig undersökning som benämns Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen och som från och med 2016 ersätter vår egen
kundundersökning.
Äldreundersökningen omfattar 20 resultatrapporter på enhetsnivå
varav 10 är verksamhet i kommunal drift. Enheter med färre än sju
respondenter i undersökningen, har ej fått en egen resultatrapport.
Undersökningen genomfördes från månadsskiftet mars/april till och
med 27 maj 2016. Resultatet presenterades i slutet av oktober 2016.
På www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning finns mer att läsa om
de nationella resultaten. Resultat finns också redovisade per län och
kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande.
5 av 6 indikatorer visar på uppfyllda åtaganden kopplade KF-mål 3;
Stöd och omsorg som ger mervärde för individen.
Underlag för beslut

- Rapport: Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016, 2017-01-03
- Resultat för Haninge, Särskilt boende
- Resultat för Haninge, Hemtjänst
Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/23

§ 20

Meddelanden allmänna

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Beslut om tillförordnad förvaltningschef på äldreförvaltningen 201612-07
- Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp
(FG) 2016-10-24
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-11-21
§ 299 Budgetuppföljning oktober
§ 308 Samverkan kring personer med missbruk/beroende,
överenskommelse
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2016-12-12
§ 316 Budgetuppföljning november 2016
§ 323 Återrapportering Tungelsta utvecklingsprogram
§ 325 Återrapportering Västerhaninge utvecklingsprogram
§ 327 Mångfald berika och utvecklar - plan för mångfald 2017-2018
§ 328 Kartläggning av konkurrerande näringsverksamhet
§ 330 Klimatmiljonen 2017
§ 338 Komplettering av tidplan för Mål och budget 2018
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-11-07
§ 305 Ny översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050
§ 307 Överföring av investeringsmedel från äldrenämnden till
kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-12-05
§ 350 Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av nämndernas ramar
med anledning av den nya modellen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-12-19
§ 369 Plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade
nyanlända med uppehållstillstånd, minoritetsåterremitterat ärende
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/96

§ 21

Tillsättande av ny kontaktpolitiker

Sammanfattning

Äldrenämnden beslutade 2015-02-26 att utse kontaktpolitiker för
förvaltningens områden inom kommunen den innevarande
mandatperioden.
Ordföranden Annett Haaf (S) föreslår att Veronica Pagard Salem (M)
utses till kontaktpolitiker för Avdelningen för förebyggande
verksamhet och Bemanningscentrum efter Sedat Dogru (M).
Underlag för beslut

- Revidering av kontaktpolitiker 2015-2018
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden utser Veronica Pagard Salem (M) som
kontaktpolitiker för Avdelningen för förebyggande verksamhet
och Bemanningscentrum.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden utser Veronica Pagard Salem (M) som
kontaktpolitiker för Avdelningen för förebyggande verksamhet
och Bemanningscentrum.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Enhetschefer och kontaktpolitiker

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/97

§ 22

Ändring av tidplan för äldrenämndens
arbetsutskott

Sammanfattning

Äldrenämnden beslutade den 26 oktober 2016 att fastställa
sammanträdestider för äldrenämnden och äldrenämndens
arbetsutskott 2017. Ordförande föreslår att sammanträdestid
för äldrenämndens arbetsutskott den 3 maj ändras till den 10 maj.
Underlag för beslut

- Tidplan för äldrenämnden 2017.
Förslag till beslut

1. Sammanträdestid för äldrenämndens arbetsutskott den 3 maj
ändras till den 10 maj.
Äldrenämndens beslut

1. Sammanträdestid för äldrenämndens arbetsutskott den 3 maj
ändras till den 10 maj.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Äldrenämnden, förvaltningsledning och
kommunikatör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/98

§ 23

Förslag till lokalresursplan äldrenämnden
2018-2027 samt redovisning av planerade
lokalförändringar 2017

Sammanfattning

I lokalresursplanen beskrivs framtida lokalbehov inom äldrenämndens
ansvarsområde.
Planen är en del i det underlag som äldreförvaltningen tar fram inför
2017 års budgetarbete, driftsbudget för perioden 2018-2020 och
investeringsplan 2018-2027.
Äldrenämndens lokalbehov kommer att vägas mot de behov som
lyfts fram från övriga nämnder och styrelser i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet sammanställer
en kommungemensam lokalresursplan utifrån de olika nämnderna
och styrelsernas lokalresursplaner.
Befolkningsprognos oktober 2016 utgör grunden för beräkningar av
lokalbehov inom äldrenämndens ansvarsområde under perioden
2018-2027.
Antalet invånare 65 år och äldre beräknas öka med drygt 11 procent
under perioden 2017-2025.
Som framgår av ovanstående tabell är det stora skillnader i
utvecklingen mellan de olika åldersintervallen. Gruppen 65-74 år
kommer att minska i antal under perioden.
Samtliga grupper över 75 år kommer att ha en kraftig ökning under
perioden. Antalet invånare 80-84 år kommer att öka med drygt 80
procent under perioden 2017-2025. Gruppen 85-89 år ökar med drygt
50 procent samma period.
Äldrenämndens verksamhet är indelad i tre huvudinriktningar; öppen
verksamhet, insatser i ordinärt boende och insatser i särskilt boende.
Utifrån synsättet att skapa möjligheter för äldre att i första hand bo
kvar i det ordinära boendet är ytterligare satsningar på
träffpunktsverksamhet och dagverksamhet högt prioriterat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

44 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Underlag för beslut

-Tjänsteutlåtande 2017-02-02 – Förslag till lokalresursplan
äldrenämnden 2018-2027 samt redovisning av planerade
lokalförändringar 2017
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

45 (45)

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Dnr ÄN 2017/24

§ 24

Meddelanden sekretess

*** Sekretessbelagt av enligt 26 kapitlet 1 § OSL ***
Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

