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Dnr ÄN 2015/200

§ 100 Val av justerare
Förslag till beslut

1. Suzanne Kickan Enman (KD) utses att justera protokollet.
Äldrenämndens beslut

1. Suzanne Kickan Enman (KD) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2015/201

§ 101 Allmänhetens frågestund
Överläggningar i äldrenämnden

Ordförande Annett Haaf (S) konstaterar att allmänheten inte har
någon fråga att ställa till äldrenämnden.
Äldrenämndens beslut

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2015/202

§ 102 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2015/203

§ 103 Information
Information från förvaltningschef Ewa Kardell
- Arbetsplatsundersökningen
- Statsbidrag för personal
Redovisning Södertörns nyckeltal
- Elizabeth Lindholm Hahne, enhetschef, redovisar Södertörns
nyckeltal.
Information från avdelningen för Vård- och omsorgsboende
Marzieh Etaati, avdelningschef för avdelningen för vård och
omsorgsboende informerar om bl.a. följande:
- Besök av arbetsmiljöverket
- Ung omsorg
- Certifiering av Vallagården
- Projekt Ribbyskolan
- Språksatsning i svenska i syfte att stärka dokumentationen
- Avtal avseende sängar inom särskilt boende klart
- Chefsbyte mellan Vallagården och Hagagården
Kerstin Karlsson, enhetschef, informerar om arbetet kring
kundundersökningen.
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2015/204

§ 104 Kommande nämndärenden
Sammanfattning

4:e kvartalet oktober-december 2015
- Motion (SD): Effektivisering av kommunens verksamheter Transporter och logistik, november
- Äldrenämndens sammanträdestider 2016, november
- Översyn dokumenthanteringsplan, november
- Ekonomisk uppföljning, november
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, november
- Övertagande av socialnämndens färdtjänst och riksfärdtjänst,
november
- Avgiftsöversyn, november
- Nytt resursfördelningssystem, november
- Förutsättningar för införande av läsplattor till förtroendevalda i
äldrenämnden, november
- Ekonomisk uppföljning, december
- Attestförteckning, december
- Strategi och budget samt verksamhetsplan, december
- Statusrapport – Investeringsprocessen, december
- Lokalförsörjningsplan, december
- Översyn delegationsordning, december
- Äldrenämndens delegationsordning, december
- Uppföljning av Gemensam utredning kring övertagandet av
hemtjänst SoL för personer under 65 år, december
- Återrapport: Effektiviseringar 2015-2016, december
- Revisionsrapport översyn av äldreförvaltningen, (för kännedom)
december

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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1:a kvartalet januari-mars 2016
- Årsredovisning 2015, feb
- Intern kvalitetsgranskning, IKG, feb
- Extern kvalitetsgranskning, EXKG, feb
- Internkontrollplan, feb
- Uppföljning internkontrollplan 2015, feb
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, feb
- Tillbudsrapporter, mars
- Bidrag till pensionärsföreningar, grund och övrigt bidrag, mars
- Ekonomisk uppföljning, mars
2:a kvartalet april-juni 2016
- Remissversion mål och budget, april
- Kartläggning och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser
(MAS), april
- Patientsäkerhetsberättelse (MAS), april
- Årsrapport synpunkter, april
- Ekonomisk uppföljning, april
- Uppföljning handlingsplaner - intern kvalitetsgranskning®, april
- Uppföljning handlingsplaner - Extern kvalitetsgranskning®, april
- Förebyggande hembesök (Fördjupad rapport), april
- Delårsrapport 1- 2015, maj
- Stipendieutdelning, maj
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, maj
Förslag till beslut

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Äldrenämndens beslut

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2015/207

§ 105 Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare
1. Gustav Jönsson (S)
Fråga: Om gemensam utredning av hemtjänsten innefattar
kostnadsfördelning samt framställer önskemål om en rapport om
detta.
Svar: Anna Carin Wallin, utredare, redogör för tidplanen avseende de
olika delprojekten samt bekräftar att kostnadsfördelning kommer att
ingå i utredningen.
2. Annett Haaf (S):
Önskemål om lägesrapport avseende effektiviseringsåtgärderna.
Ewa Kardell. förvaltningschef, redogör muntligt för respektive
effektiviseringsåtgärd.
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
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Dnr ÄN 2015/208

§ 106 Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare
- Gustav Jönsson (S) rapporterar från anhörigträff från Hagagårdens
dagverksamhet med kompletterande information från Birgitta
Engblom Danielsson (S).
- Birgitta Engblom Danielsson (S) rapporterar från anhörigträffar på
dagverksamheterna Parkvillan, Tallhöjden (Källan) och
Brandbergen (Gnistan) med kompletterande information från Annett
Haaf (S).
- Birgitta Engblom Danielsson (S) informerar från besök på Haninge
Islamiska KulturCenter (HIKC) med kompletterande information
från Ahmet Ugan (MP) och Acer Tuncer (MP).
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden tar emot informationen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2015/199

§ 107 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 2015-08-01 – 2015-08-31, se bilaga.
Enligt socialtjänstlagen (SoL)
För tiden 2015-08-01 – 2015-08-31. 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 2015-08-01 – 2015-08-31.
Förteckning kan tillhandahållas handläggare för
bostadsanpassningsbidrag.
Överklaganden
Förteckning kan tillhandahållas av enhetschefen för beställarenheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Underlag för beslut

- Sammanställning lön och anställningsbeslut för augusti 2015
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
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Dnr ÄN 2015/66

§ 108 Ekonomisk uppföljning
Sammanfattning

Äldrenämndens budgetram för 2015 var ursprungligen 632 857 tkr
enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-09 § 108.
Genom beslut i kommunfullmäktige 2015-05-11 § 68 om överföring
av 14 573 tkr av 2014 års underskott har äldrenämndens ram för 2015
justerats ner till 618 284 tkr.
Den redovisade nettokostnaden i 2014 års bokslut var 624 597 tkr.
Utfallet för perioden januari-september 2015 är en redovisad
nettokostnad på 507 032 tkr eller en negativ avvikelse på 43 848 tkr
jämfört med den periodiserade budgeten för perioden på 463 184 tkr.
Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 9,5 procent.
Det prognostiserade underskottet ligger kvar på samma nivå som
redovisa-des i delårsrapport 2; ett underskott på 56,5 mnkr.
Årsprognosen motsvarar en procentuell avvikelse med 9,1 procent
jämfört med den reviderade årsbudgeten.
Underlag för beslut

- Budgetuppföljning september 2015 Äldrenämnden, 2015-10-06
- Antal personer med insats i olika åldrar och timmar för dessa
- Antal personer med insats i olika åldersklasser och timmar för dessa
som grupp och i genomsnitt per person och insats.
Förslag till beslut

1.

Uppföljningen godkänns.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1.

Uppföljningen godkänns.

Äldrenämndens beslut

1.

Uppföljningen godkänns.

__________

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

2015-10-22

Dnr ÄN 2015/219

§ 109 Strategi och budget 2016-2017
Sammanfattning

Torsdagen den 24 september hölls äldrenämndens planeringsdag, där
Strategi och budget 2016-2017 föredrogs i en PowerPointpresentation. Kommunens nya målstruktur bygger på fyra övergripande målområden och 12 kommunfullmäktigemål, där äldrenämnden
har att fatta beslut om strategier kopplade till de nya målen.
Ärendet hanterades som ett kännedomsärende på följande nämndsammanträde samma dag.
Äldrenämndens tilldelade driftbudgetram för 2016 uppgår till 665
mnkr att jämföras med prognostiserad nettokostnad för 2015 på 675
mnkr.
Äldreförvaltningens förslag till fördelning av driftbudget för 2016
visar på en obalans på 40,9 mnkr mellan ram och behov. På uppdrag
av kommunstyrelsen pågår en extern granskning av äldrenämndens
verksamhet utifrån ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter. I
avvaktan på resultatet av granskningen ser äldrenämnden inga
förutsättningar för att kunna fatta beslut om 2016 års driftbudget.
Alternativ för att uppnå balans är utökad ram alternativt att uppdra åt
äldreförvaltningen att återkomma med förslag till balansering av
budget.
Investeringsramen för 2016 uppgår till 10,9 mnkr.
Underlag för beslut

- Strategi och budget 2016-2017, 2015-10-22
Förslag till beslut

Justerare

1.

Kapitel 1-3 i Strategi och budget 2016-2017 fastställs.

2.

Kapitel 4.1 – 4.6 samt kapitel 4.8 fastställs.

3.

Avvakta beslut om innehåll i kapitel 4.7; Fördelning av
driftbudget 2016.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-22

Överläggningar i äldrenämnden

Under överläggningarna i äldrenämnden yrkar Sedat Dogru (M) med
instämmande av Suzanne Enman (KD) och Eva Karlsson (SD) att
ärendet i första hand ska bordläggas och att budgeten i andra hand
ska bifallas i sin helhet.
Matts Wallin (FP) yrkar bordläggning av ärendet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
Sedat Dogrus (M), Suzanne Enmans (KD) och Eva Karlssons (SD)
yrkanden utgör motförslag till arbetsutskottets huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter Sedat Dogrus (M), Suzanne Enmans
(KD) och Eva Karlssons (SD) yrkanden mot arbetsutskottets förslag
och finner att äldrenämnden har beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Äldrenämndens beslut

1.

Kapitel 1-3 i Strategi och budget 2016-2017 fastställs.

2.

Kapitel 4.1 – 4.6 samt kapitel 4.8 fastställs.

3.

Avvakta beslut om innehåll i kapitel 4.7; Fördelning av
driftbudget 2016.

Reservationer

Sedat Dogru (M), Suzanne Enman (KD), Eva Karlsson (SD) och
Matts Wallin (FP) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-22

Dnr ÄN 2015/15

§ 110 Övrigt bidrag 2016 - Syfte och inriktning
Sammanfattning

Bakgrund
Huvudsyfte och mål för Övrigt bidrag är att stimulera äldre till ökad
aktivitet, bättre hälsa och social gemenskap.
Enligt Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet fattar
äldrenämnden beslut om närmare inriktning och fördelning av Övrigt
bidrag senast på oktober nämnds sammanträde året före bidragsåret.
Beslut fattas efter samråd med Kommunala Pensionärsrådet.
Förvaltningens synpunkter

Övrigt bidrag 2016 föreslås, såsom 2014 och 2015, syfta till ökade
sommaraktiviteter för äldre. Aktiviteten i pensionärsföreningar
minskar under sommarperioden samtidigt som pensionärers behov av
sociala och hälsofrämjande aktiviteter till stor del består. Detta kan
leda till att pensionärer kan känna sig mer ensamma under
sommarperioden än andra perioder på året. Äldrenämnden bör därför
fortsatt stimulera till nya eller utökade aktiviteter för äldre under
sommarperioden juni, juli och augusti 2016.
Fördelning av bidrag
Aktiviteter där det klart framgår att och hur man inriktar sig på att nå
de mest ensamma äldre bör prioriteras vid fördelning av
bidragsbeloppet. Bidraget ska stimulera insatser även för ickemedlemmar och därför bör ingen koppling göras mellan beräknat
antal deltagare i aktiviteterna och föreningsmedlemsantal. Bidraget
bör även riktas till aktiviteter som innehåller kortare utflykter istället
för långa mer kostsamma resor.
En viktig förändring från föregående år är att handläggningen av
Övrigt bidrag kommer att övertas helt av äldreförvaltningen.
Sista ansökningsdag är 1 februari 2016.
Ett ändamålsenligt ansökningsformulär för 2016 kommer att tas fram.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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2015-10-22

Underlag för beslut

- Bidragsreglemente med revideringar, bilaga
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beslutar att Övrigt bidrag 2016 avser
sommaraktiviteter för äldre.
2. Fördelning av bidrag ska ske enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden beslutar att Övrigt bidrag 2016 avser
sommaraktiviteter för äldre.
2. Fördelning av bidrag ska ske enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i äldrenämnden

Ordförande Annett Haaf (S) föreslår att beslutspunkten 2 utgår och
finner att äldrenämnden kan besluta enligt ordförandens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beslutar att Övrigt bidrag 2016 avser
sommaraktiviteter för äldre.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Äldrenämnden

Protokoll

23 (34)
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Dnr ÄN 2015/33

§ 111 Motion: Att införa LOV-tjänster (lagen om
valfrihetssystem) på hemsänd mat
Sammanfattning

Marie Litholm, Kristdemokraterna, m fl. Har lämnat en motion
angående införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) på hemsänd
mat. Utgångspunkten är att kvaliteten utvecklas av konkurrens när
kunden själv får välja utförare av hemsänd mat. Äldrenämnden har
via kommunstyrelseförvaltningen givits tillfälle att yttra sig i ärendet.
I dagsläget upphandlas matdistribution, tillagning och leverans av
färdiga kylda matlådor, enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.
Ur ett juridiskt perspektiv föreligger inga hinder att hemsänd mat
omfattas av LOV istället för LOU. Dock påvisar omvärldsanalys och
även nuvarande problem att det finns praktiska försvårande
omständigheter som äldreförvaltningen vill beakta, t.ex. brist av
anbud, ökat behov av administrativa insatser och att
äldreförvaltningen inte tillagar och levererar matlådor i egen regi till
kunder med insatsen matdistribution.
Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av detta föreslår äldreförvaltningen att inte införa
LOV-tjänster på hemsänd mat, och begär istället möjligheter att
fortsätta undersöka alternativa utvecklingsmöjligheter.
Underlag för beslut

-Tjänsteutlåtande 150907 – Att införa LOV-tjänster på hemsänd mat
-Motion 150506 - Om att införa LOV-tjänster på hemsänd mat (KD)
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till
kommunstyrelsen och rekommenderar att motionen avslås.
Överläggningar i arbetsutskottet

Sedat Dogru (M) yrkar att motionen ska bifallas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut och finner
att majoriteten stödjer förvaltningens förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till
kommunstyrelsen och rekommenderar att motionen avslås.
Sedat Dogru (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Överläggningar i äldrenämnden

Under överläggningarna i äldrenämnden yrkar Suzanne Enman
(KD) med instämmande av Sedat Dogru (M) bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
äldrenämnden har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förlag till
beslut.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till
kommunstyrelsen och rekommenderar att motionen avslås.
Reservationer

Suzanne Enman (KD) och Sedat Dogru (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2015/130

§ 112 Remiss: Central krisledningsplan för Haninge
kommun
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Central
krisledningsplan för Haninge kommun. Äldrenämnden har liksom
övriga nämnder beretts möjlighet att lämna synpunkter. Svar på
remiss ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 15-10-30.
Syftet med krisledningsplanen är att klargöra hur kommunen ska
organiseras och bedrivas vid en kris, extraordinär händelse samt vid
höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så
att nödvändig krisledning kan uppnås. Planen ska också utgöra grund
för nämnders och förvaltningars egen planering för verksamhet vid
kriser och extraordinära händelser.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen Central
krisledningsplan.
Underlag för beslut

- Krisledningsplan för Haninge kommun 2015-2019, remissversion
- Missiv
Förslag till beslut

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

1. Äldreförvaltningens förslag till yttrande godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Äldrenämndens beslut

1. Äldreförvaltningens förslag till yttrande godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2015/95

§ 113 Remiss: Överenskommelse mellan
landstinget och kommunerna i Stockholms
län om samverkan när en individ behöver
praktisk hjälp med egenvård
Sammanfattning

Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) beslutade
2015-06-04 att rekommendera kommunerna i länet att anta en
reviderad överenskommelse om samverkan när en individ behöver
praktisk hjälp med egenvård. Den nya överenskommelsen ersätter
tidigare överenskommelse från 2011. Nya föreskrifter har aktualiserat
behovet av en reviderad överenskommelse.
Överenskommelsen gäller hur samverkan ska ske när hälso- och
sjukvårdspersonal i landstingsfinansierad verksamhet bedömt att den
enskilde kan utföra egenvård men behöver praktisk hjälp från
kommunalt finansierad verksamhet.
Uppdraget om att revidera riktlinjerna har givits av presidiegruppen
till KSL:s kansli och SLL:s hälso-och sjukvårdsförvaltning.
Svar angående ställningstagande ska lämnas till KSL senast 2015-1215. Svar från berörda förvaltningar ska vara
kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 30 oktober.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen förordar att Haninge kommun antar
överenskommelsen. Den nya överenskommelsen är bra och tydlig.
Den harmonierar med den lokala samverkansöverenskommelsen och
de lokala rutiner som Haninge kommun redan följer. Det är även bra
att samverkansöverenskommelsen tydligt beskriver vad egenvård
innebär och att riskanalys ska göras av hälso-och sjukvårdspersonal
innan bedömning görs angående egenkontroll.
Underlag för beslut

- Remiss (Rekomendation) från Kommunförbundet i Stockholms län
(KSL)2015-06-04 – Överenskommelse mellan landstinget och
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver
praktisk hjälp med egenvård

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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-Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med
egenvård. KSL 2015-06-04
Förslag till beslut

1.

Remissvar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1.

Remissvar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Äldrenämndens beslut

1.

Remissvar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

29 (34)

Sammanträdesdatum

2015-10-22

Dnr ÄN 2015/11

§ 114 Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2015 tertial 2
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 150501–150831. Underlaget finns hos ansvarig enhetschef.
Underlag för beslut

- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Ordinärt boende
150501–150831, tertial 2
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Vård- och
omsorgsboende och kostorganisationen 150501–150831, tertial 2
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Hälso- och sjukvård
150501–150831, tertial 2
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:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2015/220

§ 115 Kvalitetsdeklarerad tjänst: Att söka hjälp biståndshandläggning
Förvaltningens synpunkter

Aktualiteten av den kvalitetsdeklarerade tjänsten ”Att söka hjälp –
biståndshandläggning” har utvärderats utifrån hur tjänsten beskrivs till
sitt innehåll och sin kvalitetsnivå. Beställarenheten har granskat
innehållet och kvalitetsnivån och Framtidsgruppen har beretts
möjligheter att främst ha synpunkter på kvalitetsnivån, så som den
beskrivs under rubriken Vi ser till att.
Sammantaget finner vi att beskrivningen av tjänsten i stort motsvarar
det vi ska och kan erbjuda, med några smärre justeringar (kursiv text):
- Du får hjälp av tolk under ansökningsförfarandet om du inte talar eller förstår
svenska eller är hörselskadad flyttas till avsnittet om Så här går det till att
ansöka om hjälp (fanns tidigare under Vi ser till att).
Vi ser till att:
Du får skriftligt beslutsmeddelande skyndsamt eller senast två veckor efter
ansökan om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård och anhörigavlastning.
Du får hjälp med att överklaga beslutet om du inte är nöjd.
Den uppgraderade tjänsten publiceras på www.haninge.se i
utskriftsvänlig version.
Underlag för beslut

- Kvalitetsdeklarerad tjänst – Att söka hjälp - biståndshandläggning,
2015-09-22
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner uppgraderingen av den
kvalitetsdeklarerade tjänsten Att söka hjälp biståndshandläggning.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner uppgraderingen av den
kvalitetsdeklarerade tjänsten Att söka hjälp biståndshandläggning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner uppgraderingen av den
kvalitetsdeklarerade tjänsten Att söka hjälp biståndshandläggning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

32 (34)

Sammanträdesdatum

2015-10-22

Dnr ÄN 2015/226

§ 116 Rutiner för informationsmöten för
kontaktpolitiker i hemtjänsten
Sammanfattning

Äldrenämnden har för sina olika enheter utsett kontaktpolitiker.
Inom ordinärt boende används formen informationsmöten. Syftet är
att stärka inflytande och påverkansmöjligheter för den enskilde och
främja kommunikationen mellan politiker och verksamhet.
Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag på rutiner för
informationsmöten för kontaktpolitiker i hemtjänsten. Rutinerna
motsvarar i huvudsak den arbetsordning/rutin för boråd som finns
för särskilt boende.
Underlag för beslut

- Rutiner för informationsmöten för kontaktpolitiker i hemtjänsten
Förslag till beslut

1. Rutiner för informationsmöten för kontaktpolitiker i hemtjänsten
godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rutiner för informationsmöten för kontaktpolitiker i hemtjänsten
godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Rutiner för informationsmöten för kontaktpolitiker i hemtjänsten
godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Enhetschefer inom ordinärt boende

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2015/35

§ 117 Meddelanden - allmänna
Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Protokoll från extra förvaltningsövergripande samverkansgrupp
2015-08-24
- Angående generella parkeringstillstånd, Stadsbyggnadsförvaltningen
- Socialdepartementet: Uppdrag att fördela medel, administrera och
följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen
- Socialstyrelsen: Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för
ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015
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 2015/36

§ 118 Meddelanden - Sekretess
*** Sekretessbelagt av Sam Norryd enligt 26 kap. 1 § OSL ***
Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

