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ANSLAG/BEVIS
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Dnr ÄN 2017/14

§ 126 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2017/15

§ 127 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning

Göran Eriksson informerade om Södertörns Radioamatörer.
Förslag till beslut

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Paragrafen läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2017/16

§ 128 Val av justerare
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens 1:e vice ordförande Ulla-Britt Öhman (C) utses att
jämte äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) justera
arbetsutskottets protokoll.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2017/17

§ 129 Information
1. Information från förvaltningschef Eva Ingemarsdotri.
- Eva Ingemarsdotri informerar om att hon har träffat
Framtidsgruppen och att det var givande diskussioner.
- Resultatet för Arbetsplatsundersökningen (APU) har kommit.
Förvaltningen hade 86,3 % i svarsfrekvens. Vi har ökat lite på alla 3
områdena, motivation 79 %, ledarskap 77,1 % och styrning 79,3 %.
2. Information från Anette Tyglare, tf avdelningschef för Avdelningen
för ordinärt boende och Niklas Dahl, enhetschef för Brandbergens
hemtjänst.
Anette Tyglare informerar om följande:
- Brukarundersökningens resultat har kommit och hemtjänsten har
mycket högt tal i bemötande 98 till 100 %.
- Beslut har fattats att införa demensteam i ordinärt boende. Man
kommer arbeta i en specialistgrupp där demensvägledarna kommer att
ha en central roll. Utbildning kommer ske i BPSD (Beteendemässiga
och psykiska symtom vid demenssjukdom)
- Serviceteam kommer införas under 2018 i hemtjänsten. Teamen
kommer att utföra serviceinsatser hos kund, vilket främjar att rätt
kompetens används till rätt arbetsuppgifter.
Niklas Dahl informerar om följande:
- Projektet Hemtjänstkunder till träffpunkterna.
Fråga från Veronica Pagard Salem (M): Har projektet marknadsförts?
Svar Niklas Dahl: Nej, inte ännu. Det har handlat mer om
motiverande samtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2017/18

§ 130 Kommande nämndärenden
Sammanfattning

4:e kvartalet oktober-december 2017
- Attestförteckning, december
- Avgifter 2018, december
- Ekonomisk uppföljning, december
- Kemikalieplan: handlingsplan, december
- Kvalitetsgranskning 2018, december
- Lokalförsörjningsplan, december
- Remiss: Förslag till internationellt program, december
- Remiss: Granskning av Haninge stad stadsutvecklingsplan fördjupning av översiktsplanen, december
- Remiss: Förslag till kulturmiljöprogram för Haninge kommun 20182030
- Remiss: medborgar- och brukardialog, december
- Revidering av riktlinje för boråd och informationsmöte, december
- Revidering av delegationsordning, december
- Strategi och budget samt verksamhetsplan, december
- Utredning Vårdserviceteam, december
- Äldreplan 2019-2026, december
1:a kvartalet januari-mars 2018
- Internkontrollplan 2018, februari
- Rapportering enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut, februari
- Tillbudsrapporter tertial 1, februari
- Trygghetsboende för äldre, februari
- Uppföljning internkontrollplan 2017, februari

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- Utredning angående pilotprojekt med arbetstidsförkortning på ett
vård- och omsorgsboende för personal över 55 år, februari
- Utredning flexibel hemtjänst, februari
- Årsredovisning, februari
- Översyn dagverksamhet, februari
- Översyn korttidsboende, februari
Förslag till beslut

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

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

1. Information om kommande nämndärenden tas emot och läggs till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2017/19

§ 131 Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare
Sammanfattning

Rapport från Boråd (Vård- och omsorgsboende):
Ros-Anders Gård:
- Ulla-Britt Öhman (C) rapporterar från borådsmöte på Ros-Anders
Gård tillsammans med Mats Mattsson (M).
Förslag till beslut

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

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2017/20

§ 132 Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare
1. Fråga Gustav Jönsson (S):
Hur får man tillgång till nämndhandlingar som gäller tidigare
nämndsammanträden?
Svar: Morgan Norberg, Stabschef
2. Fråga Anna-Lena Carlsson (S):
Är det möjligt att genom avtal samnyttja personbundna trapphissar?
Svar: Per Carlsson, tillgänglighetsstrateg
3. Fråga Suzanne Enman (KD):
Enligt Christina Amundberg (föreläsare under Äldreomsorgsdagarna)
är det delegationsförbud när man överklagar ett negativt
förvaltningsrättsbeslut då det sker mellan två myndigheter. Hur ser
förvaltningen på saken?
Svar: Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef
4. Fråga Suzanne Enman (KD):
I en dom biföll Förvaltningsrätten ett överklagande trots att det
skrivits av en anhörig som lämnat felaktiga uppgifter. Varför nämnde
inte förvaltningen detta i sitt yttrande till Förvaltningsrätten under
”synpunkter”?
Svar:Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef
5. Fråga Mats Mattsson (M):
Hur tas en pensionär som kontaktar förvaltningen via telefon emot
och hur ser gången/lotsningen ut, samt sker det någon uppföljning?
Svar: Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Följdfråga Mats Mattsson (M): Kan man göra som Äldrelots?
Svar: Eva Ingemarsdotri, förvaltningschef
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.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/22

§ 133 Ekonomisk uppföljning
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 243 om Mål och Budget
för 2017. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram
för 2017 till 732,0 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 § 350 att utöka 2017 års
budgetram för äldrenämnden med 888 tkr. Ramtillskottet med 888 tkr
ska täcka kostnadsökningar som beror på omfördelning av ITkostnader mellan nämnder och styrelser under 2017 med anledning av
en ny prismodell för IT-kostnader.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-06 § 33 att utöka 2017 års
budgetram för äldrenämnden med 1 290 tkr för att erbjuda
deltidsanställda utökad anställning till heltid.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-13 § 91 att överföra del av
äldrenämndens underskott från 2014-2015 till 2017 års budget.
Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2017 minskas med
3 871 tkr.
Efter kommunfullmäktiges beslutade ramjusteringar uppgår
äldrenämndens ram för 2017 till totalt 730,3 mnkr.
Utfallet för perioden januari-oktober 2017 är en redovisad
nettokostnad på 607,9 mnkr (83,2 % av årsbudget) eller en positiv
avvikelse med 0,7 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för
perioden. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 0,1
procent.
Utfallet för perioden januari-oktober 2017 följer i stort budget både
kostnadsmässigt och utifrån beräknad total volymutveckling inför
verksamhetsåret.
Årsprognosen ligger kvar på ett prognostiserat nollresultat.
Underlag för beslut

- Månadsuppföljning ÄN oktober 2017 171107

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Äldrenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt, KSF
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/190

§ 134 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen 2017
Sammanfattning

Enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen (SoL) ska alla gynnande beslut
som fattats med stöd av 4 kap. 1 § SoL och som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till revisorerna. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Vidare ska enligt 16 kap. 6 h § SoL en statistikrapport lämnas
kvartalsvis till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande
beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut.
För kvartal 3, perioden 2017-07-01–2017-09-31, finns fem nya beslut
och ett kvarstående beslut från kvartal 2 att rapportera som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Besluten avser
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av vård- och omsorgsboende.
Orsaken till att besluten ännu ej verkställts är att kund tackat nej till
erbjuden plats. I ett fall har den enskilde vårdats på korttidsboende
och varit för sjuk för att flytta.
Förvaltningens synpunkter

- Sammanställning ej verkställda beslut - kvartal 3
Underlag för beslut

- Sammanställning ej verkställda beslut - kvartal 3.
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Äldrenämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer, IVO
och Kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Rapporten godkänns.
2. Äldrenämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer, IVO
och Kommunfullmäktige.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/396

§ 135 Remiss: Granskning av Haninge stad
stadsutvecklingsplan - fördjupning av
översiktsplanen. Se även ÄN 2016/544
Sammanfattning

De synpunkter som äldreförvaltningen tidigare lämnat på
samrådsversionen av stadsutvecklingsplanen har beaktats och arbetats
in i granskningsversionen.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har inga övriga kommentarer.
Underlag för beslut

- Haninge stad – Stadsutvecklingsplan, granskningsversion 2017-0830
- Protokollsutdrag 2017-02-14: Dnr 2016/544, § 18 Remiss: Samråd
om Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av
översiktsplanen
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Yttrandet godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Yttrandet godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/400

§ 136 Uppföljning handlingsplaner IKG - Intern
kvalitetsgranskning 2016
Sammanfattning

Uppföljning av IKG har utförts under september 2017.
Uppföljningen gäller handlingsplaner och åtgärder i de
kvalitetsindikatorer som resultat uppnåtts till nivå 2 eller nivå 3.
I de fall verksamheterna har uppnått nivå 3 i någon kvalitetsindikator
har utredare/granskare genomfört besök på verksamheten.
Uppföljning av handlingsplaner utifrån nivå 2 har genomförts via
samtal med berörda verksamheter. Utredare har vid besök/samtal
bedömt om åtagande utifrån handlingsplan är åtgärdad, delvis
åtgärdad eller ej åtgärdad..
Förvaltningens synpunkter

Samtliga verksamheter har delvis eller helt åtgärdat de åtagande som
återfinns i handlingsplanerna.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 171013- Uppföljning handlingsplaner IKG 2016
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Uppföljningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2017/399

§ 137 Uppföljning handlingsplaner EXKG - Extern
kvalitetsgranskning 2016
Sammanfattning

Uppföljning av EXKG har utförts under september 2017.
Uppföljningen gäller handlingsplaner och åtgärder i de
kvalitetsindikatorer som resultat uppnåtts till nivå 2 eller nivå 3.
I de fall verksamheterna har uppnått nivå 3 i någon kvalitetsindikator
har utredare/granskare genomfört besök på verksamheten.
Uppföljning av handlingsplaner utifrån nivå 2 har genomförts via
samtal med berörda verksamheter. Utredare har vid besök/samtal
bedömt om åtagande utifrån handlingsplan är åtgärdad, delvis
åtgärdad eller ej åtgärdad.
Förvaltningens synpunkter

Majoriteten av verksamheter har delvis eller helt åtgärdat de åtagande
som återfinns i handlingsplanerna.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 171013 –Uppföljning av handlingsplaner EXKG
2016
Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Uppföljningen godkänns.
Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2017/363

§ 138 Ansökan från Södertörns Radioamatörer om
att bli bidragsberättigad förening avseende
Övrigt bidrag
Sammanfattning

Södertörns Radioamatörer är en ideell förening som har sin
huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun.
Föreningen har ansökt om att godkännas som bidragsberättigad
förening och få möjlighet att ta del av äldrenämndens årliga
fördelning av Övrigt bidrag.
Förvaltningens synpunkter

Av äldrenämndens bidragsreglemente framgår - under rubriken
Övrigt bidrag - att bidragsberättigad kan vara ideella föreningar som
har sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Haninge kommun och
som bedriver verksamhet för äldre (65+), se bilaga.
Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar godkända av
riksorganisationen eller av äldrenämnden. Föreningen ska vara
uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska demokratiska
principer och vara öppen för envar som önskar stödja föreningens
ändamål och syfte.
Södertörns Radioamatörer har ca 230 medlemmar, varav drygt hälften
utgörs av pensionärer. Av föreningens antagna stadgar och av
årsmöteshandlingar från föreningsmöte daterat 2017-03-05 framgår
att förutsättningarna för bidragsberättigad pensionärsförening är
uppfyllda. Södertörns Radioamatörer bör därmed godkännas som
bidragsberättigad pensionärsförening.
Underlag för beslut

- Södertörns Radioamatörers ansökan, daterad 2017-09-19
- Stadgar för Södertörns Radioamatörer
- Årsmöteshandlingar daterat 2017-03-05
- Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

24 (28)

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Förslag till beslut

1. Södertörns Radioamatörer godkänns som bidragsberättigad
förening avseende Övrigt bidrag.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Södertörns Radioamatörer godkänns som bidragsberättigad
förening avseende Övrigt bidrag.
Äldrenämndens beslut

1. Södertörns Radioamatörer godkänns som bidragsberättigad
förening avseende Övrigt bidrag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Södertörns Radioamatörer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

25 (28)

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Dnr ÄN 2017/446

§ 139 Tillsättande av ny kontaktpolitiker för
Handens hemtjänst
Sammanfattning

Äldrenämnden beslutade 2015-02-26 att utse kontaktpolitiker för
förvaltningens områden inom kommunen den innevarande
mandatperioden.
Ordföranden Annett Haaf (S) föreslår att Åsa Bååth (V) utses till
kontaktpolitiker för Handens hemtjänst efter Majlis Fridén (V).
Underlag för beslut

- Revidering av kontaktpolitiker 2015-2018
Förslag till beslut

1. Åsa Bååth (V) utses till kontaktpolitiker för Handens hemtjänst
efter Majlis Fridén (V).
Äldrenämndens beslut

1. Åsa Bååth (V) utses till kontaktpolitiker för Handens hemtjänst
efter Majlis Fridén (V).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Kontaktpolitiker och enhetschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

26 (28)

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Dnr ÄN 2017/447

§ 140 Tillsättande av ny kontaktpolitiker för
Bemanningscentrum
Sammanfattning

Äldrenämnden beslutade 2015-02-26 att utse kontaktpolitiker för
förvaltningens områden inom kommunen den innevarande
mandatperioden.
Ordföranden Annett Haaf (S) föreslår att Torbjörn Lundqvist (S)
utses till kontaktpolitiker för Bemanningscentrum efter Tomas Jensen
(S).
Underlag för beslut

- Revidering av kontaktpolitiker 2015-2018
Förslag till beslut

1. Torbjörn Lundqvist (S) utses till kontaktpolitiker
för Bemanningscentrum efter Tomas Jensen (S).
Äldrenämndens beslut

1. Torbjörn Lundqvist (S) utses till kontaktpolitiker
för Bemanningscentrum efter Tomas Jensen (S).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Kontaktpolitiker och enhetschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

27 (28)

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Dnr ÄN 2017/23

§ 141 Meddelanden allmänna
Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Minnesanteckningar från Kommunala Pensionärsrådets (KPR)
sammanträde 2017-09-13
- Minnesanteckningar från gemensamt möte Kommunala
Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR)
2017-09-13
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-09-25
§ 226 Tidplan bokslut 2017, budgetuppföljning 2018 samt mål och
budget 2019
§ 242 Remiss: Betänkande Nästa steg? - Förslag för en stärkt
minoritetspolitik (SOU 2017:60)
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-09-11
§ 205 Motion från Marie Litholm (KD) om revidering av policy för
sociala företag
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

28 (28)

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Dnr ÄN 2017/24

§ 142 Meddelanden sekretess
*** Sekretessbelagt av Julia Isaksson enligt 26 kapitlet 1 § OSL ***
Sammanfattning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

