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Övriga
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Sekreterare
Sam Norryd
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Dnr ÄN 2016/38

§1

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Suzanne Enman (KD) utses att justera protokollet.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Sedat Dogru (M) utses att justera protokollet.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/39

§2

Allmänhetens frågestund

Fråga:
- Vräks pensionärer över 65 i Haninge kommun?
- Vad är skälen i så fall till detta och vad gör kommunen när det finns
risk för att pensionärer vräks från sina bostäder?
Fråga:
Under 2015 togs det upp att kommunens hemtjänst behövde tillgång
till generella parkeringstillstånd när man gör hembesök.
- Vad hände med detta och om sådana utfärdades hur får privata
utövare tillgång till sådana generella parkeringstillstånd?
Fråga:
Frågor angående nedläggning av träffpunkten på Muskö Sjökrog.
Förslag till beslut

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2016/40

§3

Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

Dagordningen godkänns med följande tillägg:
1. Äldrenämndens förslag till Lokalförsörjningsplan läggs till
ärendelistan.
Överläggningar i äldrenämnden

Sedat Dogru (M) lämnar in ett ledamotsinitiativ (bilaga). Ordförande
Annett Haaf (S) föreslår att skrivelsen får ett eget beslutsärende, § 19 i
protokollet.
Äldrenämndens beslut

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: Trepartsalliansens
ledamotsinitiativ behandlas som ett eget beslutsärende i § 19.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2016/41

§4

Information

- Medborgarförslag Muskö träffpunkt – Presentation från
förslagsställaren samt frågor och svar från nämnden.
- Information från förvaltningschef Ewa Kardell:
- Årets arbetsplats 2015 - Johanneslunds korttidsboende.
- Äldrenämnden har ansökt och fått statsbidrag för flyktingfrågan
- Presentation av ny avdelningschef för Hälso- och sjukvården, Marita
Ölmheden.
- Åtgärder i form av oplanerad och planerad inspektion mot privat
entreprenör efter klagomål.
- Information från Beställaravdelningen
Information från avdelningschef Maria Bertilsson som
bl.a. informerar om följande:
- Sommarrekrytering
- Presentation av Veronica Hämmerli, ny enhetschef för
beställarenheten.
- ÄBIC projektet
- Implementering av nämndens beslut om nytt
resursfördelningssystem
- Deltagande i olika Nestor projekt
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
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/47

§5

Kommande nämndärenden

Sammanfattning

1:a kvartalet januari-mars 2016
- Intern kvalitetsgranskning, IKG, mars
- Extern kvalitetsgranskning, EXKG, mars
- Tillbudsrapporter, mars
- Bidrag till pensionärsföreningar, grund och övrigt bidrag, mars
- Ekonomisk uppföljning, mars
- Översyn Seniorbostadskön, mars
- Motion: Anhörigstöd, mars
- Sammanställning avvikelser enligt Socialtjänstlagen (lex Sarah), 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
- Revidering riktlinjer biståndshandläggare, april
- Delårsrapport 1- 2015, maj
- Stipendieutdelning, maj
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, maj

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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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 2016/42

§6

Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Frågor
Ulla-Britt Öhman (C)
1. Halkskydd - hur har det gått med distributionen på landsbyggden?
Svar: Enhetschef Madelaine Carlström
2. Fråga angående förslag på gratis simning två gånger i veckan
relaterat till samarbete mellan Ösmo simhall och Nynäshamns
kommun.
Svar: Ewa Kardell
3. Hyreskostnader träffpunkt Dalarö, uppsägningstid,
ägarförhållanden och om förvaltningen undersökt möjlighet till
samarbete med andra aktörer.
Svar: Kurt Johansson (ksf)
Gustav Jönsson (S):
1. Rapport från resultatet avseende upphandling Vård- och
omsorgsboende.
Svar: Avdelningschef Maria Bertilsson
Förslag till beslut

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

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

15 (41)

Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/43

§7

Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Rapport från Boråd (Vård- och omsorgsboende):
Rapport från informationsmöten (Ordinärt boende):
- Guy Lööv (S) rapporterar från informationsmöte vid Brandbergens
hemtjänst.
Övrigt:
- Birgitta Engblom Danielsson (S) rapporterar från besök i Sigtuna.
- Annatt Haaf (S) rapporterar från inspirationsföreläsning.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

Protokoll
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Dnr ÄN 2016/44

§8

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 2015-11-01 – 2015-12-31, se bilaga.
Enligt socialtjänstlagen (SoL)
För tiden 2015-11-01 – 2015-12-31. 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 2015-11-01 – 2015-12-31.
Förteckning kan tillhandahållas handläggare för
bostadsanpassningsbidrag.
Överklaganden
Förteckning kan tillhandahållas av enhetschefen för beställarenheten.
Förslag till beslut

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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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 2015/94

§9

Rapportering enligt socialtjänstlagen

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.
Förvaltningens synpunkter

För kvartal 4 – 2015, perioden 15-10-01–15-12-31, finns ett gynnande
beslut att rapportera som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet.
Av de fyra beslut som rapporterades för kvartal 3 kvarstår tre beslut
som ännu icke verkställda. Anledningen till att besluten inte har
verkställts är att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats samt
återtagit sin ansökan. Samtliga beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL i form av särskilt boende.
Underlag för beslut

- Sammanställning ej verkställda beslut – kvartal 4
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Äldrenämnden lämnar rapport och sammanställning till
kommunens revisorer, IVO och kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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2. Äldrenämnden lämnar rapport och sammanställning till
kommunens revisorer, IVO och kommunfullmäktige.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Äldrenämnden lämnar rapport och sammanställning till
kommunens revisorer, IVO och kommunfullmäktige.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Kommunens revisorer, IVO och kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2016/53

§ 10

Uppföljning av intern kontrollplan 2015

Sammanfattning

Äldreförvaltningen ska årligen rapportera resultatet från genomförd
uppföljning av äldrenämndens interna kontrollplan till äldrenämnden.
Under 2015 har äldrenämndens interna kontrollplan bestått av 21
kontrollmoment.
12 av kontrollmomenten är specifika för äldrenämnden. Övriga nio
ingår i den kommungemensamma interna 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. Samtidigt finns det behov
att komma vidare i arbetet med exempelvis uppföljning av utförd tid i
hemtjänsten.
Vad gäller de nio kontrollmomenten som ingår i samtliga nämnder/
styrelsers interna kontrollplaner (kontrollmoment 1-4,10-14) har
uppföljningen genomförts av den förvaltningsövergripande gruppen
som arbetar med utveckling av arbetet med intern kontroll på
uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande: Uppföljning av intern kontrollplan 2015
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Uppföljningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Protokoll

22 (41)

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Dnr ÄN 2016/60

§ 11

Årsredovisning 2015

Sammanfattning

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 redovisade 2014 ett underskott på 17 003 tkr, varav 8
300 tkr kunde hänföras till underskott inom den del av funktionshindersområdet som äldrenämnden övertog ansvaret för från socialnämnden under 2013.
Äldrenämnden hemställde i sitt beslut om årsredovisningen 2014 om
att kommunfullmäktige skulle avskriva äldrenämndens underskott
inom funktionshindersområdet eftersom det var kopplat till ej
påverkbar volymutveckling. Äldrenämnden hemställde även om
avskrivning av resterande underskott 2014 på 8 703 tkr som fanns
inom den egna utförarorganisationen vad gäller vård- och omsorgsboenden. Motiveringen var att enheterna under en femårsperiod inte
blivit kompenserade fullt ut för pris- och löneutveckling.
Kommunfullmäktige beslutade att överföra hela underskottet 2014 på
totalt 17 003 tkr samt ett fonderat underskott i verksamheten på 1 870
tkr från 2013, sammantaget 18 873 tkr till 2015 och 2016 års
verksamhetsår. Kommunfullmäktiges beslut innebar att äldrenämndens budgetram 2015 justerades ner med 14 573 tkr och att
resterande underskott 4 300 tkr överfördes till resultatfonden för att
hanteras av äldrenämnden under 2016.
Äldrenämndens redovisade underskott 2015 på 51 987 tkr kan delas
in i tre poster:
- volymrelaterat underskott 2015 med 35 846 tkr
- underskott i utförarverksamheten 2015 med 1 568 tkr
- överfört underskott från tidigare verksamhetsår 14 573 tkr .

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Underlag för beslut

- Årsredovisning 2015 – Äldrenämnden 2016-02-16
Förslag till beslut

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att det volymrelaterade underskottet 2015 på 35 846 tkr ej överförs till 2016.
3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att volymrelaterat
underskott från 2014 på 8 300 tkr avskrivs.
4. Äldrenämnden begär att återstående underskott från 2013, 2014
och 2015 på totalt 12 141 tkr i utförarorganisationen överförs och
fördelas på tre budgetår 2016-2018.
5. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående
investeringsmedel på 14,6 mnkr överförs till 2016 års
investeringsbudget.
Överläggningar i äldrenämnden

Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin (L)
hemställer om att få lämna in ett eget förslag (bilaga).
Eva Karlsson (SD) ställer sig bakom förslaget.
Ordförande Annett Haaf (S) ställer förvaltningens förslag
mot hemställan om eget förslag och finner att äldrenämnden beslutar
i enlighet med förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Årsredovisningen godkänns.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att det volymrelaterade underskottet 2015 på 35 846 tkr ej överförs till 2016.
3. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att volymrelaterat
underskott från 2014 på 8 300 tkr avskrivs.
4. Äldrenämnden begär att återstående underskott från 2013, 2014
och 2015 på totalt 12 141 tkr i utförarorganisationen överförs och
fördelas på tre budgetår 2016-2018.
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5. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att återstående
investeringsmedel på 14,6 mnkr överförs till 2016 års
investeringsbudget.
Reservationer

Sedat Dogru (M), Suzanne Enman (KD), Matts Wallin (L) och Eva
Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2015/326

§ 12

Remiss: Genomlysning av äldreomsorgen i
Haninge kommun

Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en genomlysning
av äldrenämndens verksamhet utifrån ett antal givna frågeställningar.
Äldreförvaltningens har fått möjlighet att yttra sig över den slutliga
rapporten och remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
2016-02-29.
Underlag för beslut

- Genomlysning av äldreomsorgen i Haninge kommun, slutlig rapport
- Tjänsteutlåtande 2016-01-27, svar på rapporten
- Åtgärdsprogram utifrån genomlysning av äldreomsorgen i Haninge
kommun, 2016-01-15
Förslag till beslut

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin
(L) hemställer om att få lämna in ett särskilt yttrande (bilaga).
Äldrenämndens beslut

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin (L)
tillåts lämna in ett särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsen
För kännedom:
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Dnr ÄN 2015/11

§ 13

Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2015 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
tertial 3, perioden 150901–151231. Underlaget finns hos ansvarig
enhetschef.
Underlag för beslut

- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Ordinärt boende
150901–151231
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Kostorganisationen
150901–151231
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Vård- och
omsorgsboende150901–151231
- Arbetsskador och tillbud inom avdelningen Förebyggande
verksamheten 150901–151231
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:
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Dnr ÄN 2015/281

§ 14

Remiss: Mångfald berikar och utvecklar Plan för mångfald 2016-2018

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Plan för
mångfald 2016-2018- Mångfald berikar och utvecklar. Äldrenämnden
har liksom övriga nämnder beretts möjlighet att lämna synpunkter.
Svar på remiss ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 16-02-29.
Plan för mångfald är ett styrinstrument för kommunens
mångfaldsarbete och jämställdhet ska ingå i planen.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har synpunkter på innehållet i föreslagen Plan för
mångfald. Planen skulle kunna utvecklas så att den utgör ett större
stöd för verksamheternas arbete, till exempel genom att mer utförligt
beskriva hur arbetet bör planeras och följas upp. Planen tar även upp
grunden för mångfaldsarbetet; personalpolitiska programmet,
riktlinjer för chefer, riktlinjer för medarbetare och kränkande
särbehandling samt refererar till lagstiftning. Planen skulle kunna mer
definiera vilka avsnitt i dessa som kopplas till Plan för mångfald samt
beskriva den styrande lagstiftningen. Plan för mångfald skulle även
kunna beskriva mer utförligt hur den kopplas till medborgarna i
Haninge kommun- t.ex. genom delaktighet och inflytande.
Underlag för beslut

- Mångfald berikar och utvecklar- Plan för mångfald 2016-2018,
remissversion
Förslag till beslut

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Särskilda yttranden

Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin (L)
hemställer om att få lämna in ett särskilt yttrande.
Äldrenämndens beslut

1. Remissvaret överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
3. Suzanne Enman (KD), Sedat Dogru (M) och Matts Wallin (L)
tillåts lämna in ett särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2015/379

§ 15

Remiss: Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstagande till vård, omsorg och
forskning (SOU 2015:80), Dnr:
S2015/06260/FS

Sammanfattning

Äldrenämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Socialdepartementets remiss: ”Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstagande till vård, omsorg och forskning” (SOU 2015:80).
Svaret ska vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 201602-29.
Förvaltningens synpunkter

Äldrenämnden i Haninge kommun välkomnar förslagen i
betänkandet och får med anledning av remissen anföra följande.
Av betänkandet framgår att utredningens arbete har bedrivits med
den övergripande målsättningen att i möjligaste mån lösa de praktiska,
etiska och juridiska problem som dagligen uppkommer p.g.a.
frånvaron av regler om företrädarskap för personer som inte kan
besluta själva då detta förutsätts inom vård, omsorg eller forskning.
Det saknas idag tydliga regler i lagstiftningen som ger stöd för
personal eller ställföreträdare att ta ställning i frågor om samtycke för
en beslutsoförmögen persons räkning eller att annars företräda
personen i frågor som gäller insatser. Lagförslaget innehåller bl.a.
bestämmelser om företrädare för personer som inte har förmåga att i
olika situationer själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och
sjukvård och omsorg. Äldrenämnden ställer sig därför positiv till
lagförslaget och bedömer att förslaget delvis kommer att tillgodose
dagens behov av ett tydligare regelverk för denna målgrupp.
Det återstår fortfarande lagstiftningsarbete som ger stöd för personal
att ta ställning i frågor om samtycke för en beslutsoförmögen persons
räkning till en tvångs- eller begränsningsåtgärd, såsom flyttning till
särskilt boende, låsning av ytterdörr, användning av sänggrind,
användning av brickbord, bälte, sele eller annan liknande anordning
och användning av larmanordning. Det är inte tillfredställande att
personal, till följd av brister i lagstiftningen, ska behöva känna
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otrygghet över risken att bryta mot lagen vid utförandet av
arbetsuppgifter som innebär att vårdtagaren ges insatser av god
kvalitet och som han eller hon bedöms behöva. Bristen på
ändamålsenlig rättslig reglering i dessa avseenden innebär också att
vårdtagare som är beslutsoförmögna riskerar att gå miste om vård
eller stödinsatser som de annars skulle kunnat få och det finns även
risk för att vård- eller stödinsatser ges utan att det finns tillräckliga
rättssäkerhetsgarantier. Av betänkandet framgår att utredningens
uppdraginte ska medge tvångsåtgärder och såsom konstateras i
utredningen bereds fortfarande dessa frågor i Socialdepartementet,
Regler för skydd och säkerhet inom demensvården (SOU 2006:110).
Äldrenämnden ser därför förslagen i betänkandet som ett led i ett
större arbete att tydliggöra regelverket inom bl.a. demensvården.
Underlag för beslut

- Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård,
omsorg och forskning, del 1-3, länk:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2015/09/sou-201580/
Förslag till beslut

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

1. Äldreförvaltningens synpunkter godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Äldrenämndens beslut

1. Äldreförvaltningens synpunkter godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

31 (41)

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Dnr ÄN 2015/40

§ 16

Införande av avgift för ledsagning

Sammanfattning

Bakgrund:
Sedan äldreförvaltningen införde nuvarande taxa 2002 har den
enskilde betalat en samlad avgift för vård och omsorg där avgiften för
insatsen ledsagning ingått. Vid införandet av taxan och flera år
därefter har insatsen ledsagning nästan uteslutande använts för att få
hjälp till och från besök på vårdinrättningar och liknande.
Socialförvaltningen införde samtidigt en separat avgift för ledsagning
då deras kunder ofta beviljas så kallad social ledsagning. Avgiften för
ledsagning inom socialförvaltningen är 400 kronor per månad.
Den sociala ledsagningen har som syfte att bryta isolering och
möjliggöra den enskildes rätt att leva ett så normalt liv som möjligt
trots funktionsnedsättning.
På senare tid har även äldreförvaltningen börjat märka av en ökad
efterfrågan på social ledsagning. Den ökade efterfrågan finns både i
gruppen under 65 och över 65 år.
Förvaltningens synpunkter

Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen bör utifrån
ett likställighetsperspektiv vara samstämmiga, oavsett vilken
förvaltning som ansvarar för insatsen.
Äldreförvaltningen anser dessutom att ett införande av en separat
avgift för ledsagning, förutom ökade intäkter, även skulle kunna
innebära en något lägre efterfrågan.
Den föreslagna avgiften för ledsagning ingår i den lagstadgade
maxtaxan och beräknas individuellt med hänsyn till den enskildes
inkomst och förbehållsbelopp. Detta innebär i sin tur att de som inte
har råd med den nya avgiften kommer att får sin avgift reducerad.
Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
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1. införa en separat avgift inom äldrenämnden för ledsagning på 400
kronor per månad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. införa en separat avgift inom äldrenämnden för ledsagning på 400
kronor per månad.
Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. införa en separat avgift inom äldrenämnden för ledsagning på 400
kronor per månad från och med 2016-05-01.
__________
Expedieras: akt. Kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2015/314

§ 17

Ny ansvarsfördelning mellan äldrenämnden
och socialnämnden.

Sammanfattning

Äldreförvaltningen och socialförvaltningen har utrett konsekvens och
bakgrund av den förändring som genomfördes 2013 (dnr SN 9/2011;
AN 54/2011; KS 65/2013) då vissa insatser enligt socialtjänstlagen,
SOL, övertogs av äldrenämnden från socialnämnden.
Förslaget är att socialförvaltningen ansvarar för personer upp till 65
år, äldreförvaltningen ansvarar för personer från 65 år. Med en
tydligare fördelning mellan förvaltningarna kommer koncerntänk och
kundfokus att förstärkas. Fördelningen gör det också enklare att
kostnadsutvecklingen för respektive målgrupp.
Inför föreslagen förändring behöver reglementena för socialnämnden
och äldrenämnden revideras samt budetramar för nämnderna justeras.
Förvaltningens synpunkter

Ärendet har beretts i samverkan mellan båda förvaltningarna. Fackliga
organisationer är informerade kring föreslagen förändring via lokal
samverkansgrupp och ärendet är samverkat i Cesam.
Med en tydlig gränsdragning mellan åldersgrupperna kommer det
ekonomiska ansvaret för respektive ålderskategori att redovisas under
rätt förvaltning. Detta kommer att medföra enklare, säkrare och
tydligare uppföljning av budget och resultat.
För medborgaren i kommunen kommer kontakter med respektive
förvaltning att förenklas. Kompetensen är samlad utifrån respektive
målgrupp inom förvaltningarna.
Gränsdragningen mellan förvaltningarna gällande åldersindelningen
kommer att ha vissa undantag. Viss myndighetsutövning, inom
missbruk och försörjningsstöd, kräver viss kompetens och kommer i
sin helhet att vara kvar inom socialförvaltningen.
Andra undantag från åldersfördelningen gäller till exempel
handläggningen av riks- och färdtjänst. En av flera orsaker till detta
undantag är att inte skapa parallella organisationer. Tjänsteskrivelse
ÄN 2015/221- ”Ansvar för handläggning av färdtjänst och
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riksfärdtjänst” påvisar att det finns skäl som till exempel att samla
kompetensen inom en förvaltning och att skapa en enkel, effektiv och
säker process för medborgaren. Av samma orsak kommer
myndighetsutövning för LSS för personer över 65 år även i
fortsättningen tillhöra socialförvaltningen.
Föreslagen förändring om ändrad ansvarsfördelningen mellan
socialnämnd och äldrenämnd ger behov av justering av budgetram
samt ändring av respektive nämnds reglemente
De beräknade kostnaderna för verksamhet som överförs från
äldrenämnden överstiger motsvarande andel av gällande budgetram.
Den i tjänsteskrivelsen föreslagna ramjusteringen förutsätter därför att
äldrenämndens budgetram för 2016 räknas upp motsvarande aktuella
kostnader.
Följande förslag till beslut är under förutsättningen att socialnämnden fattar
likalydande beslut under socialnämnd 23 februari.
Underlag för beslut

-Tjänsteskrivelse: Ny ansvarsfördelning mellan äldrenämnden och
socialnämnden 160204, Dnr: 2015/314
- Tjänsteskrivelse: Ny ansvarsfördelning mellan äldrenämnden och
socialnämnden Dnr: SN 2016/11
- Äldrenämndens reglemente med föreslagna förändringar
- Socialnämndens reglemente med föreslagna förändringar
- Gemensam utredning kring övertagandet av hemtjänst SoL för
personer under 65 år. Dnr: 165/2015; dnr SN 2015/6.
- Tjänsteskrivelse: Ansvar för handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst. Dnr: 2015/221
Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Äldrenämndens reglemente med förslagna revideringar fastställs
och börjar gälla från och med 2016-05-01.
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2. Äldrenämnden hemställer till kommunfullmäktige om teknisk
budgetjustering mellan berörda nämnder.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Äldrenämndens reglemente med förslagna revideringar fastställs
och börjar gälla från och med 2016-05-01.
2. Äldrenämnden hemställer till kommunfullmäktige om teknisk
budgetjustering mellan berörda nämnder.

__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/71

§ 18

Förslag till Lokalförsörjningsplan äldrenämnden

Sammanfattning

I lokalförsörjningsplanen beskrivs framtida lokalbehov inom
äldrenämndens ansvarsområde.
Planen är en del i det underlag som äldreförvaltningen tar fram inför
2016 års budgetarbete, driftsbudget för perioden 2017-2019 och
investerings-plan 2017-2024.
Inför kommunstyrelsens ekonomikonferens mars 2016 kommer
äldrenämndens lokalbehov att vägas mot de behov som lyfts fram
från övriga nämnder och styrelser i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet sammanställer
en kommungemensam lokalförsörjningsplan utifrån de olika
nämnderna och styrelsernas lokalförsörjningsplaner.
Befolkningsprognos april 2015 utgör grunden för beräkningar av
lokalbehov inom äldrenämndens ansvarsområde under perioden
2017-2024. Tabell bifogas i tjänsteutlåtande.
Antalet invånare 65 år och äldre beräknas öka med drygt 12 procent
under perioden 2016-2024.
Det är stora skillnader i utvecklingen mellan de olika åldersintervallen.
Gruppen 65-69 år kommer att minska i antal under perioden.
Gruppen 70-74 kommer först att öka för att sedan också börja
minska.
Samtliga grupper över 75 år kommer att ha en kraftig ökning under
perioden. Antalet invånare 75 år och äldre kommer att öka med 60
procent under perioden 2015-2024. Gruppen över 80 år ökar med
drygt 70 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.
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Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-02-15 – Förslag till lokalförsörjningsplan
äldrenämnden 2017-2024 samt redovisning av lokalförändringar 2016
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr ÄN 2016/93

§ 19

Ledamotsinitiativ - Kostnadsberäkning av
äldreboendegaranti för personer över 85 år

Under äldrenämndens sammanträde lämnar Sedat Dogru (M),
Suzanne Enman (KD) och Matts Wallin (L) in ett
ledamotsinitiativ (bilaga) med följande förslag till beslut:
1. att äldrenämnden får i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning
över hur mycket kostnaderna beräknas att bli om en
äldreboendegaranti införs för personer över 85 år.
Överläggningar i äldrenämnden

Ordförande Annett Haaf (S) yrkar att oppositionens förslag avslås.
Ordförande ställer oppositionens förslag mot yrkandet om avslag och
finner att äldrenämnden beslutar att oppositionens förslag ska avslås.
Propositionsordning

Sedat Dogru (M) begär votering och följande voteringsproposition
läses upp och godkänns:
”Den som bifaller majoritetens förslag att avslå oppositionens
ledamotsinitiativ röstar ja och den som inte vill att förslaget avslås
röstar nej. Vinner nej beslutar äldrenämnden att bifalla oppositionens
förslag.”
Omröstningsresultat

Omröstning sker och resultatet av omröstningen är 5 ja röster mot 4
nej-röster (omröstningsresultat, se bilaga.)
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
äldrenämnden beslutar att oppositionens förslag avslås.
Äldrenämndens beslut

1. Förslaget avslås.
Reservationer

Sedat Dogru (M), Suzanne Enman (KD), Matts Wallin (L) och Eva
Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

40 (41)

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Dnr ÄN 2016/45

§ 20

Meddelanden - allmänna

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Ordförandebeslut– Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera
Örnens väg
- Ordförandebeslut– Samråd: Detaljplan för Brandbergens centrum,
Söderby 2:6 med flera. Remisshandlingar publiceras på länk:
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-ochdetaljplaner/detaljplaner/
- Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde 17
december 2015
- Inspektionen för vård och omsorg: Beslut 2016-01-18 (ÄN
2015/56.8)
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

41 (41)

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Dnr ÄN 2016/46

§ 21

Meddelanden Sekretess

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

