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Dnr ÄN 2019/3

§1

Val av Justerare

Förslag till beslut

1. Veronica Pagard Salem (M ) utses att vara justerare.
Äldrenämndens beslut

1. Veronica Pagard Salem (M ) utses att vara justerare.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr ÄN 2019/2

§2

Godkännande av dagordningen

Förslag till beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2019/10

§3

Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Martin Strömvall (KD) - Ställer en fråga om:
- Hur arbetar kommunen uppsökande mot dem personer som har
tackat nej till vård-och omsorgsinsatser på grund av covid-19?
- Hur ser kommunens anhörigstöd ut under pandemin?
Äldrenämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Dnr ÄN 2019/5

§4

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

- Information om flytt inom kommunens hemtjänst i egen regi som
avser följande hemtjänst lokaler:
Handens hemtjänst kommer att flytta till Hantverkargatan.
Västerhaninges hemtjänst kommer att ha evakueringsboende på
Rudsjöterrassen som ligger nära Handens pendeltågstation.
- Brandbergens hemtjänst flytt kommer att ske senare.
- Information om Coronaläget och det är fortsatt spridning i
Regionen. Information om hur läget ser ut inom äldrenämndens
verksamhetsområde. På äldreboendena har de boende vaccinerats.

Äldrenämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2021/6

§5

Äldrenämndens årsredovisning 2020

Sammanfattning

Äldrenämndens utfall för perioden är en nettokostnad 797,9
miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 842,8
mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 44,8 mnkr (5,3 procent).
Överskottet beror till största del på minskad på efterfrågan av
insatser på grund av pandemin. Främst har det inneburit lägre
kostnader för hemtjänst hos beställaravdelningen. Ett underskott
inom den egna utförarorganisationen av hemtjänst finns däremot
som minskar överskottet gällande hemtjänst totalt för kommunen.
Ett arbete pågår för att bedriva den kommunala hemtjänsten med de
resurser som kan finansieras med den ersättningsmodell som gäller
från oktober 2020.
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.
Det finns flera kostnader som inte bedöms kunna finansieras inom
budgetramen 2021 varför överföring av del av överskottet bedöms
vara nödvändig. Kompetensutveckling via äldreomsorgslyftet
bedöms medföra ökade lönekostnader när personalen får högre
behörigheter. Statsbidraget för krisstöd till personal inom vård- och
omsorg på 1,2 mnkr intäktsfördes enligt Rådet för kommunal
redovisning 2020, men åtgärderna kommer genomföras år 2021. Ett
lager med skyddsmaterial på grund av pandemin på 3,1 mnkr har
bokförts på balanskonto, men kostnaden kommer falla ut år 2021.
Det nya verksamhetssystemet som införs för förvaltningen kommer
innebära högre driftkostnader år 2021.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-01-25 – Äldrenämndens årsredovisning
2020
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- Beslutsunderlag 2021-01-08 – Äldrenämndens årsredovisning
2020
Förslag till beslut

1.

Äldrenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.

2. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
överskottet på 44,8 mnkr delvis överförs till 2021 med 20,0
mnkr.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
överskottet på 15,6 mnkr i 2020 års investeringsbudget överförs
i sin helhet till 2021 års investeringsbudget.
Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M), Åsa Bååth (V) och Eva Karlsson (-)
deltar inte i beslutet
Särskilda yttranden

Åsa Bååth (V) hemställer att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.
2. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
överskottet på 44,8 mnkr delvis överförs till 2021 med 20,0
mnkr.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
överskottet på 15,6 mnkr i 2020 års investeringsbudget överförs
i sin helhet till 2021 års investeringsbudget.
4. Äldrenämnden medger Åsa Bååth (V) att få lämna ett särskilt
yttrande i ärendet (bilaga).
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
controllerchef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2020/254

§6

Svar på remiss: Budgetdirektiv Mål och
Budget 2022-2023

Sammanfattning

Äldrenämnden har i budgetdirektiven för Mål och budget 20222023 fått en preliminär ramökning med 19,2 mnkr för 2022. Denna
ramökning bedöms innebära ett effektiviseringsåtagande på cirka
1,7 procent (cirka 13,9 mnkr) för nämndens verksamheter.
Regeringens budgetproposition för 2021 gav ett generellt
statsbidrag till kommunernas äldreomsorg med 4,0 miljarder per år
i en permanent äldreomsorgssatsning. Haninge kommun tilldelades
26,8 mnkr för 2021.
Förvaltningen redogör i remissvaret för sin syn på verksamhetens
volym- och prisförändringar inför år 2022. Förvaltningen beskriver
det i dagsläget höga kostnadsläget inom äldreomsorgens
verksamheter i jämförelse med det statistiskt förväntade, ökningen
av andelen äldre i kommunen och hur detta skulle kunna påverka
de närmsta årens utveckling inom äldrenämndens verksamheter.
Underlag för beslut

-Tjänsteutlåtande 2020-02-04 – Svar på remiss – Budgetdirektiv
inför Mål och Budget 2022-2023
-Beslutsunderlag 2020-02-04 – Budgetförutsättningar inför Mål
och Budget 2022-2023
- Beslutsunderlag – Remiss 2020-11-18 - Budgetdirektiv inför Mål
och Budget 2020-2021
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens remissvar som sitt
yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Överläggningar i äldrenämnden

Åsa Bååth (V) deltar inte i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse och
överlämnar ärendet utan egets ställningstagande till
kommunstyrelseförvaltningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Handläggare och ekonomicontroller

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2020/257

§7

Svar på remiss: Rekommendation från
Storsthlm om överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och
medicintekniska produkter (Dnr S/18/0098)

Sammanfattning

Sedan 2015 har kommunerna i Stockholms län genom Storsthlms
styrelse och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm ett
gemensamt uppdrag att arbeta fram förslag till en ny
överenskommelse för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom
särskilt boende för äldre (SoL), bostad för särskild service för
vuxna och daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska
boenden. Utgångspunkten i arbetet med ny överenskommelse är att
förändringarna ska vara kostnadsneutrala för alla parter.
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november
2020 att rekommendera kommunerna i länet att anta en ny
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i
särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende.
Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret
för hjälpmedel ska vara så likt som möjligt i alla
särskilda boendeformer, att effektivisera processen inom
förskrivning och kostnadsfördelning av hjälpmedel samt påbörja en
ny form av samverkan mellan parterna.
Social- och äldreförvaltningen är positiv till föreliggande förslag
till överenskommelse.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-12-22 - Överenskommelse om
kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län, för hjälpmedel samt för de medicintekniska
produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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dagverksamhet och daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende
- Beslutsunderlag 2020-11-12 - Rekommendation Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län, för hjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i
särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet
- Beslutsunderlag 2020-11 - Överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, för
hjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för
vård och omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende, med bilagor
- Beslutsunderlag 2020-02 - Gällande sammanhållen
överenskommelse om vård och omsorg för äldre, med
uppdateringar
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Utvecklingsledare och utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2020/248

§8

Svar på remiss: Revisorernas
granskningsrapport - Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Sammanfattning

Ernst och Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen
och äldrenämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Granskningen är övergripande och fördjupad
granskning har skett inom äldrenämndens verksamhet.
Revisionen önskar få svar angående vilka åtgärder som
äldrenämnden kommer att vidta. I förvaltningens tjänsteskrivelse
framgår vilka åtgärder som äldrenämnden avser vidta med
anledning av granskningen.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-12-11 – Remiss: Revisorernas
granskningsrapport- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Beslutsunderlag 2020-11-04 – Missiv granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
- Beslutsunderlag EY revisionsrapport Haninge kommun,
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till revisorerna i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till revisorerna i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till revisorerna i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen och Haninge
kommuns revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden
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Dnr ÄN 2021/8

§9

Revidering av äldrenämndens
delegationsordning

Sammanfattning

Social- och äldreförvaltningen ser behov av revidering av
äldrenämndens delegationsordning.
Följande ändringar i delegationsordningen föranleder revidering:
Nya riktlinjer avseende distansarbete medför att delegationen för
vem som kan teckna distansavtal med medarbetare ändras till
närmaste chef.
Förtydligande kring vem som utanför ordinarie lönerevision kan
besluta om förändrad lön.
Delegation avseende beslut att anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet förs in i delegationsordningen och ska ske i
samråd med dataskyddsombudet.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-01-13 – Revidering av äldrenämndens
delegationsordning
- Beslutsunderlag 2021-01-13 – Styrdokument – Revidering av
äldrenämndens delegationsordning
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens godkänner revideringen av äldrenämndens
delegationsordning.
2. Föreslagna ändringar gäller från och med 23 februari 2021.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämndens godkänner revideringen av äldrenämndens
delegationsordning.
2. Föreslagna ändringar gäller från och med 23 februari 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämndens godkänner revideringen av äldrenämndens
delegationsordning.
2. Föreslagna ändringar gäller från och med 23 februari 2021.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2021/14

§ 10

Stängda nämndsammanträden för
äldrenämnden

Sammanfattning

På grund av pågående pandemi kommer äldrenämndens
sammanträden fortsatt hållas stängda för allmänheten. Beslutet
gäller från den 19 februari 2021 och tills vidare.
Beslutet går att revidera när rådande omständigheter har
förbättrats.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-01-25 – Stängda nämndsammanträden för
äldrenämnden
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beslutar att äldrenämndens sammanträden
kommer att hållas stängda för allmänheten. Beslutet gäller från
den 19 februari 2021 och tills vidare.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden beslutar att äldrenämndens sammanträden
kommer att hållas stängda för allmänheten. Beslutet gäller från
den 19 februari 2021 och tills vidare.
Propositionsordning

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till det egna förslaget från Vänsterpartiet
(bilaga) med instämmande av Veronica Pagard Salem (M) och Eva
Karlsson (-).
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden Martin Strömvall (KD) finner att det finns två förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag mot Åsa Bååths (V) eget förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Arbetsutskottets förslag mot Åsa Bååths (V) eget förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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Ordföranden ställer det egna förslaget från Vänsterpartiet med
instämmande av Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-)
under proposition bifall mot avslag och att det avslås.
Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beslutar att äldrenämndens sammanträden
kommer att hållas stängda för allmänheten. Beslutet gäller från
den 19 februari 2021 och tills vidare.
Reservationer

Åsa Bååth (V), Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunikatör
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Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2020/73

§ 11

Beslut om upphävande av avrådan från
besök från vård- och omsorgsboendena

Sammanfattning

Med anledning av att regeringens besöksförbud upphörde att gälla
den 1 oktober 2020 fattade äldrenämnden ett beslut den 13
november 2020 om en tillfällig avrådan från besök på vård och
omsorgsboende, ÄN 2020/73. Beslutet gällde fram till och med den
17 december 2020 och förlängdes sedan ytterligare till den 18
januari 2021, ÄN 2020/73.
Ett ordförandebeslut fattades den 18 januari 2021 om en tillfällig
avrådan från besök på Haninge kommuns vård- och
omsorgsboenden, ÄN 2020/73. Beslutet gäller fram till och med
den 17 februari 2021. Beslutet innebar en stark avrådan från besök
på Haninge kommuns vård- och omsorgsboenden. Beslutet var en
försiktighetsåtgärd eftersom de boende tillhör en riskgrupp för
Covid-19 och besök skulle därför ske restriktivt.
Verksamheterna har sedan den 7 januari 2021 påbörjat vaccinering
av boende vård- och omsorgsboenden och är klara med dos två den
3 februari 2021. Beslutet behöver med anledning av detta upphöra
då det inte längre finns skäl för en avrådan.
Regionen/vårdgivarguiden har gått ut med kommunikation om vad
som är viktigt inför besök på vård- och omsorgsboenden.
Verksamheterna kommer att kommunicera ut detta till närstående
för att göra besöken så säkra som möjligt.
Verksamheterna har rutiner som de följer för att göra besöken säkra
för de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden.
I och med detta beslut tillåts besök på Haninge kommuns vård- och
omsorgsboenden från och med den 18 februari 2021.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-02-09 – Beslut om upphävande av avrådan
från besök på vård- och omsorgsboenden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beslutar att upphäva avrådan från besök på
kommunens egna vård- och omsorgsboenden från och med 18
februari 2021.
Propositionsordning

Åsa Bååth (V) yrkar avslag på avrådan med instämmande av
Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-).
Ordförande Martin Strömvall (KD) föreslår ajournering i 10
minuter
Mötet återupptas
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med
instämmande av Britt Lindberg (C) och Maria Levin (S).
Ordförande Martin Strömvall (KD) finner att det finns två förslag
till beslut:
Förvaltningens förslag mot avslagsyrkandet från Åsa Bååth (V)
med instämmande av Veronica Pagard Salem (M) och Eva
Karlsson (-).
Ordföranden ställer avslagsyrkandet från Åsa Bååth (V) med
instämmande av Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-)
under proposition bifall mot avslag och det avslås.
Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beslutar att upphäva avrådan från besök på
kommunens egna vård- och omsorgsboenden från och med 18
februari 2021.
Reservationer

Åsa Bååth (V), Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

25 (30)

Sammanträdesdatum

2021-02-17

För verkställighet: Avdelningschef vård- och omsorgsboende och
HSL
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Dnr ÄN 2021/18

§ 12

Beslut om tillfällig avrådan från besök på
Korttidsplatser inom vård- och
omsorgsboenden

Sammanfattning

Med syfte att anpassa våra verksamheter för att förhindra en ökad
smittspridning beslutas om en tillfällig avrådan från besök på
Haninge kommuns korttidsplatser.
Beslutet innebär en stark avrådan från besök på Haninge kommuns
korttidsplatser. Beslutet är en försiktighetsåtgärd eftersom de
boende tillhör en riskgrupp för Covid-19 och besök bör därför ske
restriktivt. Behovet är föranlett av att de boende på
korttidsplatserna inte är vaccinerade mot Covid-19. När
vårdcentralerna är i fas med vaccinationerna bör beslutet upphävas.
Skyddsutrustning enligt riktlinjer ska användas av besökare och
personal oavsett vaccination eller ej.
Beslutet gäller Haninge kommuns korttidsplatser, det vill säga på
Hagagården och Johanneslund.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-02-10 – Beslut om tillfällig avrådan från
besök på korttidsplatser på Hagagården och Johanneslund
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beslutar om tillfällig avrådan från besök på
korttidsplatserna på Hagagården och Johanneslund till och med
den 31 mars 2021.
2. Äldrenämnden ger ordförande i uppdrag att vid behov eller vid
ändrade omständigheter besluta om upphävande av beslutet.
3. Äldrenämnden ger ordförande i uppdrag att vid behov eller vid
oförändrat smittläge besluta om förlängning av beslutet. Sådant
beslut får endast avse tidsperiod fram till nästkommande
nämnd.
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Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beslutar om tillfällig avrådan från besök på
korttidsplatserna på Hagagården och Johanneslund till och med
den 31 mars 2021.
2. Äldrenämnden ger ordförande i uppdrag att vid behov eller vid
ändrade omständigheter besluta om upphävande av beslutet.
3. Äldrenämnden ger ordförande i uppdrag att vid behov eller vid
oförändrat smittläge besluta om förlängning av beslutet. Sådant
beslut får endast avse tidsperiod fram till nästkommande
nämnd.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef vård- och omsorgsboendena och
HSL
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Dnr ÄN 2019/38

§ 13

Delegationsbeslut

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 37-39 i kommunallagen (2017:725) ska
delegationsbeslut redovisas till nämnden.
Äldrenämnden har delegerat till social- och äldredirektör och
ordförande att fatta beslut på nämndens vägnar. I nämndens
delegationsordning antagen 2020-04-22, framgår vilka beslut som
delegerats och till vilken delegat. Delegationsbeslut återrapporteras
löpande till nämnden för kännedom.
Äldrenämndens ordförande redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga (ÄN 2020/73).
Social- och äldreförvaltningen redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga.
Förslag till beslut

1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/8

§ 14

Meddelanden till äldrenämnden

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogas handlingarna finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) 2020-12-07
- Extrainsatt
- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) 2020-12-16
- Extrainsatt
- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) 2021-02-01
- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) 2021-02-15
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/9

§ 15

Meddelanden till äldrenämnden - Sekretess

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogas handlingarna finns hos
nämndsekreteraren. Sekretessärendena publiceras i Meetings Plus
två dagar innan nämndsammanträdet.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
Lex Sarah rapporter:
Lex Sarah – extern utförare AB Svensk Hemvård AB 2020-12-07
Lex Sarah – extern utförare Assistans Porten AB 2021-01-16
Lex Sarah – sammanställning februari 2021
Domar – Förvaltningsrätten 2020-12-03
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

