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Mats Mattson (M)
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deltagande

Anna-Carin Wallin, utredare
Elizabeth Lindholm-Hahne, enhetschef
Ewa Kardell, förvaltningschef
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Maria Stålhammar, mas
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Sam Norryd, nämndsekreterare
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ANSLAG/BEVIS
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Dnr ÄN 2016/40

§ 42

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 2016/39

§ 43

Allmänhetens frågestund

Förslag till beslut

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2016/38

§ 44

Val av justerare

Förslag till beslut

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

Suzanne Enman (KD) utses att justera protokollet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2016/41

§ 45

Information

Sammanfattning

Information från förvaltningschef Ewa Kardell:
- Pågående rekrytering av ytterligare en enhetschef för
Beställarenheten samt en chef till Bemanningscentrum.
- Elizabeth Lindholm Hahne, utredare, slutar på äldreförvaltningen.
- Information om tre beslut från Kommunfullmäktige.
Information från ordförande Annett Haaf (S):
- Äldrenämndens strategidag kommer att äga rum den 31 augusti
alternativt den 7 sept.
- Maj nämnd kommer att vara på Brandbergens seniorcentrum.
Information från avdelningen för Vård- och omsorgsboende:
- Britt Almberg, f.d. forsknings/utvecklingschef Nestor, informerar
om Äldrestandard med särskild tonvikt på certifierad äldreboende
enligt Svensk standard (SIS).
- Avdelningschef Marzieh Etaati informerar om bl.a. nya chefer på
särskilt boende, besök arbetsmiljöverket och sommarrekrytering.
Information Ribbyskolan och Johanneslund
- Informationen bordläggs på grund av
sjukdom. Informationspunkten sätts upp inför maj nämnd.
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

Justerare
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För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2016/47

§ 46

Kommande nämndärenden

Sammanfattning

2:a kvartalet april-juni 2016
- Delårsrapport 1- 2015, maj
- Stipendieutdelning, maj
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, maj
- Uppföljning handlingsplaner - intern kvalitetsgranskning®, maj
- Uppföljning handlingsplaner - Extern kvalitetsgranskning®, maj
Förslag till beslut

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

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2016/43

§ 47

Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Rapport från Boråd (Vård- och omsorgsboende):
- Malmgården: Deltagande Birgitta Engblom Danielsson (S) och Eva
Karlsson (SD). Rapport Eva Karlsson (SD) med kompletterande
uppgifter från Birgitta Engblom Danielsson (S).
- Hagagården: Deltagande Suzanne Enman (KD) och Gustav Jönsson
(S). Rapport Suzanne Enman (KD) med kompletterande uppgifter
från Gustav Jönsson (S).
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2016/42

§ 48

Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Fråga:
Mats Mattsson (M):
1. Fråga om det är någon i äldrenämnden som inte vet vad
Väntjänsten är?
Förslag till beslut

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2016/44

§ 49

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 2016-02-01 – 2016-02-29, se bilaga.
Enligt socialtjänstlagen (SoL)
För tiden 2016-02-01 – 2016-02-29. 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 2016-02-01 – 2016-02-29.
Förteckning kan tillhandahållas handläggare för
bostadsanpassningsbidrag.
Överklaganden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förteckning kan tillhandahållas av enhetschefen för beställarenheten
Underlag för beslut

- Sammanställning lön och anställningsbeslut för januari 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 2016/89

§ 50

Ekonomisk uppföljning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 § 146 om Mål och Budget
för 2016. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram
för 2016 till 665,0 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 § 21 att utöka 2016 års
budgetram för äldrenämnden med 1,5 mnkr. Ramtillskottet med 1,5
mnkr ska täcka insatser kopplade till Haninge kommuns
flyktingmottagande under 2016.
Efter ramjusteringen i februari uppgår äldrenämndens ram för 2016
till totalt 666,5 mnkr.
Den redovisade nettokostnaden i 2015 års bokslut var 670,3 mnkr.
Utfallet för perioden januari-mars 2016 är en redovisad netto-kostnad
på 111,4 mnkr eller en negativ avvikelse med 4,7 mnkr jämfört med
den periodiserade budgeten för perioden. Avvikelsen i procent mot
den periodiserade budgeten är 4,4 procent.
Årsprognosen är ett underskott med 39,7mnkr eller en avvikelse med
6,0 procent mot årsbudgeten. Det prognostiserade underskottet för
2016 avser kostnader för volymutveckling som ej ryms inom tilldelad
budgetram.
Underlag för beslut

- Budgetuppföljning mars 2016 Äldrenämnden, 2016-04-18
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2015/305

§ 51

Förlängning av insatsen unga resurspersoner

Sammanfattning

Efter beslut av äldrenämnden har äldreförvaltningen handlat upp
insatsen ” unga resurspersoner”. Målsättningen med insatsen har varit
att skapa lite ” guldkant i tillvaron” för äldre som bor på vård- och
omsorgsboende eller besöker träffpunkter. Insatsen gåt ut på
ungdomar i 15-årsåldern besöker äldreboenden och träffpunkter och
där genomför sociala aktiviteter. Ungdomarna ska inte ägna sig åt
vårdarbete utan inriktningen är att skapa möten över
generationsgränser och social samvaro mellan unga och äldre.
En upphandling av insatsen genomfördes 2015. Uppdraget gick till
företaget Ung Omsorg. Avtalet började löpa i augusti 2015. I
november 2015 påbörjades driften.
Förvaltningens förslag är att insatsen med unga resurspersoner inom
äldreförvaltningen förlängs med två år genom att den första optionen
i avtalet med Ung Omsorg används.
Förvaltningens synpunkter

Det har inte framkommit något i uppföljningen som talar mot en
förlängning av insatsen.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-03-07 – Förlängning av insatsen unga
resurspersoner
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Insatsen med unga resurspersoner inom äldreförvaltningen
förlängs med två år genom att den första optionen i avtalet med
Ung Omsorg används.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Uppföljningen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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2. Insatsen med unga resurspersoner inom äldreförvaltningen
förlängs med två år genom att den första optionen i avtalet med
Ung Omsorg används.
Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Insatsen med unga resurspersoner inom äldreförvaltningen
förlängs med två år genom att den första optionen i avtalet med
Ung Omsorg används.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/49

§ 52

Remiss: Förslag till förändrad ledning och
samordning av Haninge kommuns
brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete

Sammanfattning

Under senare år har ett antal samverkansavtal och överenskommelser
slutits mellan kommunens förvaltningar, lokalpolisen och andra
aktörer. Dessa avtal och överenskommelser har fått en allt större
betydelse för kommunens utförande av det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
Brottsförebyggande rådets (BRÅ) roll i Haninge är som beredande
och rådgivande organ otydlig. Rådets övergripande syfte kan beskrivas
som att minska brottsligheten och öka tryggheten genom information,
samordning, utbildning och opinionsbildning. Information, utbildning
och opinionsbildning kräver resurser som rådet saknar. Samordning
inom kommunen kräver mandat som rådet inte har tilldelats.
BRÅ är därför inte ett optimalt forum för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
BRÅ föreslås upphöra. Det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet föreslås ledas av kommunstyrelsen och
samordnas av kommundirektörens ledningsgrupp. Ett skäl är att
stärka den politiska förankringen samt kvalitetssäkra målstyrning över
och uppföljning av arbetet.
Medverkan från civilsamhället ska fortsatt stärkas genom
kontinuerliga medborgardialoger och deltagande i olika aktiviteter.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har inget att erinra mot den föreslagna
förändringen.
Underlag för beslut

-Remiss 2016-01-15 – Förslag till förändrad ledning och samordning
av Haninge kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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-Skrivelse 2016-01-15 Förslag till förändrad ledning och samordning
av Haninge kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete
Förslag till beslut

1. Svar på remiss godkänns och tillställs kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Svar på remiss godkänns och tillställs kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Äldrenämndens beslut

1. Svar på remiss godkänns och tillställs kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/50

§ 53

Motion från Kristdemokraterna om revidering
av policy för sociala företag

Sammanfattning

Marie Litholm (KD) har i en motion föreslagit att det ska ske en
revidering av policyn för sociala företag, och att kommunen då ska
inkludera en skrivning angående hur Lagen om valfrihetssystem ska
kunna användas.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har inget att erinra mot förslaget om en revidering
av policyn för sociala företag. I samband med översynen är det
lämpligt att utreda om LOV är funktionell för detta område. Det vore
dock bäst om frågan kan utredas förutsättningslöst.
Underlag för beslut

- Motion från Kristdemokraterna 2015-11-23 – Revidering av policy
för sociala företag.
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Överläggningar i arbetsutskottet

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande ställer
äldreförvaltningens förslag mot Sedat Dogrus (M) förslag till beslut
och finner att äldrenämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Yttrandet godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Överläggningar i äldrenämnden

Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin (L) yrkar
bifall till motionen. Ordförande finner att det finns två förslag till
beslut, arbetsutskottets och Trepartialliansens (M, KD och L) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot yrkandet om bifall till
motionen och finner att äldrenämnden kan besluta
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut

1. Yttrandet godkänns
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Reservationer

Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin
(L) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/95

§ 54

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Sammanfattning

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010) att gälla.
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta
del av den.
Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:
-Vårdgivare får bättre kontroll över verksamhetens
patientsäkerhetsarbete.
-Ivo (Inspektionen för vård- och omsorg) kan lättare utföra sin tillsyn
av verksamheten.
-Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information,
exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och
patientorganisationer.
Patientsäkerhetsberättelsen ingår i Äldreförvaltningens
kvalitetsledningssystem.
Resultaten för 2015 är i stort sett oförändrade jämfört med
föregående år.
Måluppfyllelse sammanfattning:
Mål för 2015 var 100 % registrering i Senior Alert avseende fall,
trycksår och nutrition, 84,1 % (95,1) var registrerade.
100 % som avlidit på vård- och omsorgsboendet skulle registreras i
palliativa registret, 97 % (98,5) var registrerade.
100 % (93,1) skulle fått en läkemedelsgenomgång utifrån riktlinjerna
från Socialstyrelsen. Målet är uppfyllt.
När det gäller förhindrande av smittspridning har egenkontroller
gjorts avseende kunskap om basala hygienrutiner genomförts.
Dessutom har nya dispensrar för tvål och handsprit inskaffats 2015.
Måluppfyllnad BPSD: Demenssamordnaren har haft utbildning för ca
30 personer på Malmgården och Hagagården. De har genomgått
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utbildning som certifierade utbildare inom BPSD-registret och kan
efter detta registrera i registret. De som gått utbildningen är
enhetschefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt
omvårdnadspersonal.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-03-01 – Patientsäkerhetsberättelse
Förslag till beslut

1. Patientsäkerhetsberättelsen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Patientsäkerhetsberättelsen godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Patientsäkerhetsberättelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/132

§ 55

Revidering av äldrenämndens
delegationsordning

Sammanfattning

Äldrenämnden kan, med stöd av 6 kap 33 – 38 §§ kommunallagen
(KL), delegera sin beslutanderätt i en rad ärenden till bl.a. enskild
tjänsteman. Det betyder att delegaten fattar beslut på nämndens
vägnar som om nämnden själv fattat beslutet. Beslutet kan inte ändras
av nämnden i annat fall än när nämnden fattar nytt beslut.
Vissa beslut får enligt 6 kap 34 § KL inte delegeras utan måste
beslutas av nämnden.
Äldrenämndens delegationsordning uppdateras efter behov.
Nu aktuella ändringar har skett med anledning av revidering av
Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom
äldreförvaltningen i Haninge kommun.
Ändringar och tillägg har markerats med röd text i
delegationsordningen och avser punkterna 6.15–6.17 i
delegationsordningen.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens delegationsordning med korrigeringar.
Förslag till beslut

1. Ändringar och tillägg i äldrenämndens delegationsordning antas.
Överläggningar i arbetsutskottet

Gustav Jönsson (S) föreslår att delegationsordningen ska antas med
följande ändringar i del 2 - Personaldelegation:
- ÄO-nämnd ändras till ÄN (sid 13 i delegationsordningen).
- Kommunstyrelsens ordförande ändras till kommundirektören (sid
14 i delegationsordningen).
Ordförande finner att arbetsutskottet ställer sig bakom Gustav
Jönssons (S) förslag och överlämnar ärendet till äldrenämnden utan
eget ställningstagande.
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.

Äldrenämndens beslut

1. Ändringar och tillägg i äldrenämndens delegationsordning antas.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/113

§ 56

Revidering av riktlinjer för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
inom äldreförvaltningen i Haninge kommun

Sammanfattning

Äldreförvaltningen och socialförvaltningen har utrett bakgrund och
konsekvens av den förändring som genomfördes 2013 (dnr SN
9/2011; AN 54/2011; KS 65/2013) då handläggning av vissa insatser
enligt socialtjänstlagen, SoL, övertogs av äldrenämnden från
socialnämnden.
Förvaltningarna har gemensamt utrett förutsättningarna för en
förändrad ansvarsfördelning och föreslagit att socialförvaltningen ska
ansvara för samtliga personer under 65 år och äldreförvaltningen för
personer från 65 år och uppåt, (dnr AN 165/2015, dnr SN 2015/6
samt dnr 2016/11).
Utredning och förslag till förändringar har haft ett tydligt medborgaroch koncernperspektiv. Det ska vara tydligt och enkelt för den
enskilde att vara i kontakt med kommunen, gränsdragningen mellan
förvaltningarna ska bli tydligare och samverkan ska stärkas och
förbättras. Ansvarsfördelningen gör det också enklare att följa upp
kostnadsutvecklingen för respektive målgrupp.
Som ett led i arbetet har förvaltningarnas riktlinjer för handläggning
av dessa ärenden behövt ses över och revideras i syfte att säkerställa
att de överensstämmer med varandra och ligger till grund för en
rättssäker handläggning. Äldreförvaltningen och socialförvaltningen
har tillsammans arbetat fram förslag till reviderade riktlinjer.
Underlag för beslut

- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom
äldreförvaltningen i Haninge kommun, tjänsteskrivelse 2016-03-15.
Förslag till beslut

1. Revidering av Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen inom äldreförvaltningen i Haninge kommun
godkänns.
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2. Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2016.
Överläggningar i arbetsutskottet

Gustav Jönsson (S) föreslår följande ändringar i riktlinjerna:
- Ordet ”hemkommun” byts ut mot ”bosättningskommun” under
rubriken 2.2.2
- Formuleringen ”Dagverksamhet och dagverksamhet för dementa”
byts ut till ”Dagverksamhet med allmän- eller demensinriktning”
under rubrikerna 5 samt ordet ”och” byts ut mot ”eller” i
rubrikerna 5.6-5.8.
Ordförande finner att arbetsutskottet kan besluta enligt Gustav
Jönssons (S) förslag.

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Revidering av Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen inom äldreförvaltningen i Haninge kommun
godkänns.
2. Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2016.
Överläggningar i äldrenämnden

Under överläggningarna i nämnden yrkar Sedat Dogru (M), Suzanne
Enman (KD) och Matts Wallin (L) bifall till förmån för eget förslag,
se bilaga.
Ordförande Annett Haaf (S) begär ajournering.
Ajournering mellan kl. 18.55-1910.
När sammanträdet återupptas föreslår ordförande Annett Haaf (S) att
Trepartialliansens förslag skrivs in i rutinerna för
biståndshandläggning istället för i riktlinjerna.
Ordförande finner att äldrenämnden kan fatta ett tilläggsbeslut enligt
ordförandes förslag.
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Äldrenämndens beslut

1. Revidering av Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen inom äldreförvaltningen i Haninge kommun
godkänns.
2. Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2016.
3. Äldreförvaltningen får i uppdrag att förtydliga rutinerna för
biståndshandläggning enligt trepartialliansens förslag, se bilaga.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef beställaravdelningen, enhetschef
beställarenheten
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/133

§ 57

Årsrapport Synpunkter Äldre - 2015

Sammanfattning

På Haninges hemsida kan vi läsa följande under
KOMMUN&POLITIK/Dialog och synpunkter:
”Dina synpunkter är värdefulla för att förbättra kommunens
verksamhet. Du kan lämna vilken synpunkt som helst - exempelvis
om snöröjning, kommunens service eller andra verksamheter.
Synpunkterna skickas direkt till ansvarig person och du får snabbt
svar på din synpunkt.”
På sidan finns också ett digitalt formulär för synpunktinlämning.På
intranätet finns stöd för personal i form av bildspel, folder vägledning
mm. Som stöd för hanteringen används C2 som är ett webbaserat
administrativt IT-stöd.
Sammanlagt har 102 synpunktsärenden inkommit och hanterats i C2
under 2015. En minskning med 16 synpunkter (14 procent) jämfört
med 2014.
- Beröm (30)
- Klagomål/problem (60)
- Önskemål/förslag/fråga (12)
Antalet synpunkter är betydligt fler, då en registrerad synpunkt i C2
kan innehålla ett flertal synpunkter i en och samma folder/formulär.
Underlag för beslut

- Årsrapport Synpunkter Äldre – 2015, 2016-03-22
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/55

§ 58

Motion från Liberalerna om översyn och
tydliga riktlinjer för uthyrning av kommunens
lokaler

Sammanfattning

Pia Lublin, Liberalerna, m fl. har lämnat en motion angående att
genomföra en översyn av förvaltning och hyressättning av
kommunens lokaler. Syftet är att skapa tydliga riktlinjer för uthyrning
av kommunens lokaler. Äldrenämnden har via
kommunstyrelseförvaltningen givits möjlighet att yttra sig i ärendet.
Motionen tar upp att Haninge har ett aktivt och levande kultur och
föreningsliv- och att en viktig faktor är tillgång till bra lokaler.
Kommunen har olika enheter som hyr ut lokaler, och beroende på
vilken enhet en förening hyr lokal av kan avtal, hyressättning och
kontrakt se olika ut. Bristen av ett enhetligt system med tydliga regler
skapar spänningar mellan föreningar, ideella organisationer och
studieförbund.
Motionen beskriver att kommunen behöver ta ett samlat grepp kring
uthyrning och förvaltning av lokaler samt tydliga riktlinjer kring detta.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen ser behov av översyn och tydliga riktlinjer för
uthyrning av kommunens lokaler och ser positivt på motionens
förslag till beslut och rekommenderar att motionen bifalls.
Underlag för beslut

- Motion från Pia Lublin, Liberalerna, m fl. – Översyn och tydliga
riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden antar äldreförvaltningens yttrande som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Överläggningar i arbetsutskottet

Sedat Dogru (M) yrkar bifall till motionen. Ordförande ställer
äldreförvaltningens förslag mot Sedat Dogrus (M) förslag till beslut
och finner att äldrenämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden antar äldreförvaltningens yttrande som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i äldrenämnden

Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M), Matts Wallin (L) och Eva
Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordförande finner att det
finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag
och yrkandet om bifall till motionen (M, KD, L och SD). Ordförande
ställer förslagen mot varandra och finner att äldrenämnden kan
besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden antar äldreförvaltningens yttrande som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/189

§ 59

Mål och budget 2017-2018

Sammanfattning

Den politiska kommunledningen har den 21 april överlämnat förslag
till mål och budget 2017-2018. Nämnderna och Tornberget har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till kommunstyrelseförvaltningens registrator senast den 11 maj.
Förvaltningens synpunkter

Driftbudgetram
Förslaget till ramfördelning innebär en utökad driftbudgetram för
äldrenämn-den med 43 100 tkr, från 688 900 tkr 2016 (nivån för 2016
fastställdes vid kommunfullmäktige 18 april 2016) till 732 000 tkr
2017. Ramökningen ska täcka pris och löneökningar och
volymförändringar jämfört med 2016.
Förvaltningen har tidigare gjort beräkningen att pris och löneutvecklingen under 2017 motsvarar en merkostnad med 20 000 tkr
jämfört med 2016.
Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att arbeta fram effektiviseringar för att täcka huvudparten av kostnadsökningar kopplade till
pris- och löneutveckling 2017 jämfört med 2016 års nivåer.
Förvaltningens nuvarande bedömning är att de effektiviseringsåtgärder som vidtagits under 2015 och 2016 kommer att få fullt
genomslag under 2017 och ge minst 10 000 tkr i minskade nettokostnader 2017 jämfört med 2016.
Utrymmet för volymökningar under 2017 jämfört med 2016 års
volym beräknas med föreslagen ram uppgå till cirka 33 000 tkr.
Förvaltningen har utifrån befolkningsprognosen för 2017 beräknat att
volymökningen 2017 kan hamna på en nivå som motsvarar ökade
nettokostnader med cirka 43 000.
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Förvaltningen ser det som positivt att förvaltningens redovisade
behov av resurstillskott för 2017 års volymutveckling har beaktats i
budgetförslaget.
Förvaltningen ser det också som positivt att det även 2017 finns en
avsatt buffert under kommunfullmäktige för att täcka
volymförändringar som inte ryms inom tilldelade budgetramar.
Investeringsbudget
Förslaget till investeringsbudget rymmer resurser till alla de områden
som äldreförvaltningen lyft fram inför perioden 2017-2019.
Uppdrag utifrån kommunfullmäktiges Mål
Vad gäller uppdrag/utredningar som föreslås läggas på äldrenämnden
har äldreförvaltningen inga synpunkter på föreslagen skrivning. Men
föreslår att skrivningen om samverkan mellan Kultur- och fritidsnämnden och äldre-nämnden även skrivs in under stycket om
uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.
Att utveckla samverkan med andra förvaltningar för att bredda
utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter och uppdraget att kartlägga
och vidta åtgärder för att minska sjuktalen bland anställda inom
äldrenämndens ansvarsområde ligger helt i linje med äldrenämndens
och äldreförvaltningens redan inslagna väg.
Ansvarsområde mm
Förvaltningen vill uppmärksamma några skrivningar i Mål och budget
2017-2018 som behöver förtydligas.
Äldrenämndens ansvarsområde:
Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och
reglemente gäller följande för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar
för kommunalt finansierad vård- och omsorg till personer 65 år och
äldre vad gäller hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård
och särskilt boende.
Äldrenämnden ansvarar för samordningen av tillgänglighetsarbetet i
kommunen.
Äldrenämnden ska tillsammans med andra nämnder och styrelser
verka för att de äldre har tillgång till ändamålsenliga bostäder.
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Underlag för beslut

- Mål och budget 2017-2018, Remissförslag 2016-04-21
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens svar på remiss Mål- och
Budget 2017-2018 till kommunstyrelsen
Överläggningar i äldrenämnden

Sedat Dogru (M), Suzanne Enman (KD), Matts Wallin (L) och Eva
Karlsson (SD) deltar inte i beslutet. Ordförande Annett Haaf (S)
finner att det finns ett förslag till beslut och att äldrenämnden kan
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens svar på remiss Mål- och
Budget 2017-2018 till kommunstyrelsen

Reservationer

Sedat Dogru (M), Suzanne Enman (KD), Matts Wallin (L) och Eva
Karlsson (SD) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2015/303

§ 60

Uppföljning av förebyggande hembesök

Sammanfattning

De huvudsakliga delarna i den förebyggande verksamheten för äldre i
Haninge är:
- förebyggande hembesök
- trygghetslarm
- träffpunkter
- fixarservice
- service till syn-och hörselskadade
- anhörigstöd
- syn och hörselinstruktör
2004 påbörjades de förebyggande hembesöken. Alla personer som
fyller 75 under året och inte har insatser från äldreomsorgen erbjuds
ett förebyggande hembesök. Sedan år 2011 omfattas även årets 80
och 85-åringar. Även nyblivna änkor/ änklingar erbjuds ett
förebyggande hembesök.
Hembesökens syften är:
- Ge information om kommunens service och omsorgsinsatser.
- Fallprevention.
- Uppmärksamma och ge stöd till anhörigvårdare som inte är kända
av kommunen.
- Skapa trygghet.
- Vid behov vidta konkreta åtgärder, till exempel se till att hjälpmedel
kommer på plats.
Drygt 4100 av Haninges seniorer har hunnit få besök. Flera har
upplevt både 75 och 80-årsbesök. Majoriteten är positiva till insatsen..
Mycket har kunnat förebyggas med insatser som fixarservice,
brandvarnare och hjälpmedel. Detta ger förutsättning för ett tryggare
liv.
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Den fråga som absolut är viktigast för hur man ska kunna få åldras på
ett bra sätt i Haninge kommun är boendefrågan. Centralt byggda
lägenheter med hiss till rimlig kostnad. Så att man kan klara sig själv
så länge som möjligt med både praktiska saker och behålla sitt sociala
nätverk. Många av seniorerna som idag efterfrågar ett annat boende
har oftast ett boende som mycket väl passar en yngre målgrupp som
önskar bo i Haninge. På så sätt frigörs både villor/radhus och större
lägenheter i flerfamiljshus.
Förvaltningens bild är att dagens 75-åringar generellt sett mår
betydligt bättre än när uppsökande verksamhet startade år 2004.
Många lever mycket aktivt med barn och barnbarn kring sig. Många är
även fortfarande yrkesverksamma och mycket föreningsaktiva.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2015-11-27 – Uppföljning av förebyggande
hembesök
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/45

§ 61

Meddelanden - allmänna

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige
Förslag till beslut

1. Ärendet läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Ärendet läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Ärendet läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/46

§ 62

Meddelanden Sekretess

Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

