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Sammanträdesdatum
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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

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

7 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

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

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

8 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2020/40

§3

Muntlig information om upphandling av vårdoch omsorgsboenden

Sammanfattning

Linda Fällgren, tillförordnad avdelningschef informerar om
upphandlingen av vård- och omsorgsboenden.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden tar del av informationen och det läggs till
handlingarna.
__________
Expediering: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

9 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2020/40

§4

Muntlig information om nya vård- och
omsorgsboenden Najaden

Sammanfattning

Anna Sörman, avdelningschef och Magnus Kinnander,
projektledare informerar om nya vård- och omsorgsboendet
Najaden vid Rudsjöterassen. Boendet kommer öppnas den 1 mars
2021.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden tar del av informationen och det läggs till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

10 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/10

§5

Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Inga frågor att behandla denna gång.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

11 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/5

§6

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Jonathan Rosén, förändringsledare, informerar om projektet med
sammanslagningen samt hur arbetet går framåt. Projektet avslutas i
augusti 2020.
Information om att Eva Backlund kommer att vikariera som
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under våren. Inom LSSverksamheten vikarierar Dirk Westphal som medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS).
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden tar del av informationen och det läggs till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

12 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/7

§7

Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare

Sammanfattning

Ingenting att rapportera denna gång.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

13 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2020/31

§8

Äldrenämndens årsredovisning 2019

Sammanfattning

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och
verksamhet för verksamhetsåret. Det ekonomiska resultatet
sammanställs och analyseras. Bedömningar görs om fullmäktiges
mål har uppfyllts eller inte.
Äldrenämnden bedöms vara på väg mot måluppfyllelse i 7 av
kommunfullmäktiges 12 mål och 5 mål bedöms vara delvis
uppfyllda, vilket är en något lägre uppfyllelsegrad.
Äldrenämndens budgetram för 2019 uppgick till 812,1 mnkr och
det ackumulerade utfallet för året blev 813,1 mnkr. Utfallet innebär
en negativ avvikelse med 1,1 mnkr eller med 0,1 procent mot
budgetramen.
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.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-02-04 – Äldrenämndens årsredovisning
2019
- Beslutsunderlag 2020-02-04 – Äldrenämndens årsredovisning
2019
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2019.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskott för
2019 på 1,1 mnkr avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges
reserv för volymutveckling.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

14 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelad
men oförbrukad investeringsbudget för 2019 uppgående till
14 095 tkr i sin helhet överförs till 2020 års investeringsbudget.
Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M) och Karin Mattsson (M) deltar inte i
beslutet.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner årsredovisning 2019.
2. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige att underskott för
2019 på 1,1 mnkr avskrivs och täcks av kommunfullmäktiges
reserv för volymutveckling.
3. Äldrenämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelad
men oförbrukad investeringsbudget för 2019 uppgående till
14 095 tkr i sin helhet överförs till 2020 års investeringsbudget.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
ekonomicontroller

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

15 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/81

§9

Revidering av strategi och budget 2020-2021

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat förslag till revidering av strategi och
budget för äldrenämnden 2020-2021.
Äldrenämndens driftbudget för 2020 är 843,8 mnkr enligt KF
beslut 2019-12-09 § 197. Den tilldelade ramen ska inom nämndens
ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och
löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget
2020-2021. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2019
och budget 2020 är 31,8 mnkr.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-02-05 - Äldrenämndens reviderade strategi
och budget 2020-2021
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden antar reviderad strategi och budget 2020-2021
och överlämnar svaret till kommunstyrelsen.
Överläggningar i äldrenämnden

Veronica Pagard Salem (M) och Karin Mattsson (M) deltar inte i
beslutet.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden antar reviderad strategi och budget 2020-2021
och överlämnar svaret till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

16 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/217

§ 10

Svar på remiss - Budgetdirektiv inför Mål och
Budget 2021-2022

Sammanfattning

Äldrenämnden har i budgetdirektiven för Mål- och budget 20212022 fått en preliminär ramökning med 13,8 miljoner kronor
(mnkr) för 2021 till totalt 860,0 mnkr. Äldrenämndens budgetram
för 2020 justerades ned med 2,4 mnkr till 843,8 mnkr enligt beslut
2019-12-09 KF §197. Det innebär att den preliminära ramen för år
2021 på 860,0 mnkr är 16,2 mnkr högre än den justerade ramen för
2020.
Denna ramökning bedöms innebära ett effektiviseringsåtagande på
cirka 2,9 procent (cirka 25,0 mnkr) för nämndens verksamheter
utöver den generella ramminskningen på 1,6 procent som lagts ut i
budgetdirektivet Mål och budget 2021-2022.
Förvaltningen redogör i remissvaret för sin syn på verksamhetens
kostnadsutveckling inför år 2021. Viss kostnadsutveckling är
opåverkbar medan annan är mer osäker.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-02-05– Svar på remiss – Budgetdirektiv
inför Mål och Budget 2020-2021
- Beslutsunderlag 2020-02-04 – Svar på remiss – Budgetdirektiv
inför Mål och Budget 2020-2021
- Beslutsunderlag – Remiss 2019-11-21 - Budgetdirektiv inför Mål
och Budget 2020-2021
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens remissvar som sitt
yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande
till kommunstyrelseförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

17 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

18 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Handläggare och ekonomicontroller

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

19 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/207

§ 11

Svar på remiss - Revidering av
arkivreglementet

Sammanfattning

Haningearkivet har upprättat förslag till nytt arkivreglemente. Nu
gällande arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige KF
2014-09-08 § 138, har uppdaterats för att anpassas efter nya
riktlinjer inom arkiv och informationshantering. Syftet med
arkivreglementet är att anpassa arkivfunktionens roll till
kommunens organisation och förtydliga omfattningen och
gränserna för arkivmyndighetens ansvar. Genom arkivreglementet
beskrivs vilka uppgifter som arkivmyndigheten har och vilka
befogenheter som står till förfogande för att säkerställa att
kommunen erhåller en god arkivskötsel.
Äldrenämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
förslaget.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-01-07 – Förslag till nytt arkivreglemente
för Haninge kommun
- Beslutsunderlag 2019-11-14 – Remiss: Förslag till nytt
arkivreglemente för Haninge kommun
- Beslutsunderlag 2019-11-18 – Arkivreglemente för Haninge
kommun
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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

20 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Äldrenämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

21 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Kansliavdelningen SÄF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

22 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/233

§ 12

Ansökan om föreningsbidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet
2020 - Reipas

Sammanfattning

Föreningen Reipas ansöker om bidrag för att bedriva
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet ett tillfälle per vecka
under år 2020 med 50 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07 (§ 152) att anta ett
reviderat bidragsreglemente för pensionärsverksamhet. Det nya
bidragsreglementet innehåller bland annat. en bidragsform som
möjliggör för föreningar att ansöka om bidrag för föreningsdriven
öppen träffpunktsverksamhet.
I dag bedrivs träffpunktsverksamhet för finsktalande seniorer i
Finnstugan i Jordbro. Finnstugan drivs i kommunal regi. Haninge
är en minoritetskommun och social- och äldreförvaltningen
bedömer att äldrenämnden bör bredda träffpunktsverksamheten
geografiskt till att även avse öppen föreningsdriven
träffpunktsverksamhet för finsktalande seniorer i Vendelsö/Sågen.
Social- och äldreförvaltningen finner att Reipas uppfyller
kriterierna i bidragsreglementet samt att ansökan bör beviljas.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-12-19 – Ansökan om föreningsbidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet år 2020 - Reipas
- Beslutsunderlag 2019-12-12– Ansökan om föreningsbidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet Reipas
- Samarbetsavtal mellan äldreförvaltningen och Reipas - dnr ÄN
2016/138.1.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

23 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beviljar Reipas 50 000 kronor i bidrag för att
bedriva träffpunktsverksamhet i Vendelsö/Sågen ett tillfälle per
vecka under 2020.
2. Återrapportering med statistik över träffpunktsverksamhetens
deltagande sker senast i slutet av oktober 2020.
3. Samarbetsavtalet (dnr ÄN 2016/138.1) mellan
äldreförvaltningen och Reipas upphävs.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden beviljar Reipas 50 000 kronor i bidrag för att
bedriva träffpunktsverksamhet i Vendelsö/Sågen ett tillfälle per
vecka under 2020.
2. Återrapportering med statistik över träffpunktsverksamhetens
deltagande sker senast i slutet av oktober 2020.
3. Samarbetsavtalet (dnr ÄN 2016/138.1) mellan
äldreförvaltningen och Reipas upphävs.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beviljar Reipas 50 000 kronor i bidrag för att
bedriva träffpunktsverksamhet i Vendelsö/Sågen ett tillfälle per
vecka under 2020.
2. Återrapportering med statistik över träffpunktsverksamhetens
deltagande sker senast i slutet av oktober 2020.
3. Samarbetsavtalet (dnr ÄN 2016/138.1) mellan
äldreförvaltningen och Reipas upphävs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Föreningen Reipas och handläggare ekonomi

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

24 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/98

§ 13

Avskrivning av fordringar i bokföringen

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen föreslår att skulderna enligt bifogad
förteckning på 8 585,00 kronor avskrivs i bokföringen.
Ekonomiavdelningen anser att fordran är osäker och att den därför
bör avföras från bokföringen. Fordran kvarstår dock och bevakas.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-12-13 – Avskrivningar i fordringar i
bokföringen
- Beslutsunderlag 2019-10-15 – Avskrivningar i fodringar i
bokföringen
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden avskriver fordran på 8 585,00 kronor och
avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar
och verksamhet.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden avskriver fordran på 8 585,00 kronor och
avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar
och verksamhet.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden avskriver fordran på 8 585,00 kronor och
avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar
och verksamhet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Carina Barfoth, redovisningsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll

25 (40)

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Dnr ÄN 2019/232

§ 14

Utse verksamhetschefer inom äldrenämndens hälso- och sjukvårdsverksamhet

Sammanfattning

Inom social- och äldreförvaltningen bedrivs hälso- och sjukvård
enligt 4 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL) så ska
det finnas verksamhetschef som svarar för verksamheten.
Äldrenämnden har i beslut 1999-04-15 utsett förvaltningschef till
verksamhetschef inom äldreomsorgens hälso- och sjukvård (§ 74,
dnr AON 24/99).
Med anledning av den omorganisation som skett inom Avdelningen
för vård- och omsorgsboende, bedömer social- och
äldreförvaltningen att verksamhetscheferna tillika bör utses till
verksamhetschefer inom äldrenämndens hälso- och sjukvård. En
verksamhetschefsnivå som ligger närmare kärnverksamheten
bedöms leda till ett fördjupat och förstärkt systematiskt
förbättringsarbete. Verksamhetscheferna kommer ha möjlighet att
kunna se, reagera och sätta in åtgärder snabbare vid identifierade
förbättringsområden.
Social- och äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta att
utse verksamhetscheferna inom Avdelningen för vård- och
omsorgsboende till verksamhetschefer inom äldrenämndens hälsooch sjukvård samt besluta att äldreomsorgsnämndens tidigare
beslut om utseende av verksamhetschef upphävs.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-12-17 – Utse verksamhetschefer inom
äldrenämndens hälso- och sjukvårdsverksamhet
- Protokollsutdrag 1999-04-15 – Verksamhetschef i kommunens
hälso- och sjukvård (§ 74).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Förslag till beslut

1. Äldrenämnden utser verksamhetscheferna inom Avdelningen
för vård- och omsorgsboende till verksamhetschefer inom
äldreomsorgens hälso- och sjukvård.
2. Äldrenämnden upphäver det tidigare beslut om
verksamhetschef inom kommunens hälso- och sjukvård (§ 74,
dnr AON 24/99).
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden utser verksamhetscheferna inom Avdelningen
för vård- och omsorgsboende till verksamhetschefer inom
äldreomsorgens hälso- och sjukvård.
2. Äldrenämnden upphäver det tidigare beslut om
verksamhetschef inom kommunens hälso- och sjukvård (§ 74,
dnr AON 24/99).
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden utser verksamhetscheferna inom Avdelningen
för vård- och omsorgsboende till verksamhetschefer inom
äldreomsorgens hälso- och sjukvård.
2. Äldrenämnden upphäver det tidigare beslut om
verksamhetschef inom kommunens hälso- och sjukvård (§ 74,
dnr AON 24/99).
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Verksamhetscheferna inom Avdelningen för vårdoch omsorgsboende

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/171

§ 15

Svar på motion från Åsa Bååth (V) och Sevim
Celepli (V) om arbetstidsförkortning inom
socialtjänst och äldreomsorg

Sammanfattning

Åsa Bååth (V) och Sevim Celepli (V) har lämnat in en motion där
de föreslagit kommunfullmäktige besluta att införa sex timmars
arbetsdag inom en hemtjänstgrupp i äldreomsorgen och en enhet
inom socialtjänsten med utvärdering efter 1-2 år.
Social- och äldrenämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter
på motionen. Remissvaret ska vara kommunstyrelseförvaltningen
tillhanda senast 2020-03-01.
Social- och äldreförvaltningen rekommenderar kommunfullmäktige
att inte anta förslaget att införa sex timmars arbetsdag inom en
hemtjänstgrupp i äldreomsorgen och en enhet inom socialtjänsten.
I och med denna redogörelse anser förvaltningen motionen vara
besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-12-17 – Svar på motion från Åsa Bååth (V)
och Severim Celepli (V) om arbetstidsförkortning inom socialtjänst
och äldreomsorg.
- Beslutsunderlag 2019-09-05 – Motion från Åsa Bååth (V) och
Severim Celepli (V) om arbetstidsförkortning inom socialtjänst och
äldreomsorg.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens skrivelse som sitt svar
till Kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens skrivelse som sitt svar
till Kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Propositionsordning

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till motionen.
Martin Strömvall (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag mot Åsa Bååths (V) bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens skrivelse som sitt svar
till Kommunfullmäktige.
Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr ÄN 2019/172

§ 16

Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD)
om att öka bemanningen av
joursjuksköterskor nattetid i Haninge

Sammanfattning

Yvonne Forsberg (SD) har lämnat en motion där hon beskriver en
ökad äldre befolkning och troligen att antal multisjuka också
kommer att öka. Hon hänvisar till Haninge kommuns avtal med
Private Nursing som ansvarar för äldreboende, LSS-boenden och
de socialpsykiatriska enheterna där det idag är avtalat om att
leverantören idag ska tillhandahålla två joursjuksköterskor.
Motionärerna föreslår att Haninge kommun ska öka
sjuksköterskebemanningen nattetid inom jourverksamheten från två
till tre.
Förvaltningen är i en upphandlingsprocess av joursköterskor och
redogör för arbetet hur förfrågningsunderlaget tas fram. Eftersom
det är en pågående upphandling råder det sekretess och
förvaltningen kan inte gå vidare in på tänkt bemanning. I och med
denna redogörelse anser förvaltningen motionen vara besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-12-10 – Svar på motion från Yvonne
Forsberg (SD) om att öka bemanningen av joursjuksköterskor
nattetid i Haninge
- Beslutsunderlag 2019-09-06 – Motion från Yvonne Forsberg (SD)
om att öka bemanningen av joursjuksköterskor nattetid i Haninge
Förslag till beslut

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

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/201

§ 17

Svar på motion från Veronica Pagard Salem
(M) och Åsa Bååth (V) om att upphöra med
påtvingade 12-timmarspass inom
äldreomsorgen

Sammanfattning

Veronica Pagard Salem (M) och Åsa Bååth (V) har lämnat en
gemensam motion med anledning av förekomsten av längre
arbetspass inom äldreomsorgen, ett så kallat ”12-timmarspass” (11
timmar plus rast) under helger och nätter.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige ”1. Att kommunen
omedelbart upphör med påtvingade 12-timmarspass inom
äldreomsorgen. 2. Att äldrenämnden ges i uppdrag att tillse att en
dialog med personalen genomförs, där man tillsammans tar fram en
modell för schemaläggning som både tillgodoser arbetsgivarens
behov av bemanning och kompetens, och arbetstagarnas behov av
god arbetsmiljö och återhämtning”.
Förvaltningens redogör för varför längre pass införts inom
äldreomsorgen, komplexiteten med att införa heltid som norm inom
vård och omsorg, samt hur förvaltningen arbetar framåt med
schemaförändringar. Förvaltningen anser med denna redogörelse
motionen vara besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-12-19 – Svar på motion från Veronica
Pagard Salem (M) och Åsa Bååth (V) om att upphöra med
påtvingade 12-timmarspass inom äldreomsorgen.
- Beslutsunderlag 2019-10-07 – Motion från Veronica Pagard
Salem (M) och Åsa Bååth (V) om att upphöra med påtvingade 12timmarspass inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Överläggningar i arbetsutskottet

Veronica Pagard Salem (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag till motion från Veronica Pagard Salem (M)
och Åsa Bååth (V) om att upphöra med påtvingande 12timmarspass inom äldreomsorgen och Veronica Pagard Salems (M)
yrkande bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Reservationer

Veronica Pagard Salem (M) reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning

Veronica Pagard Salem (M), Åsa Bååth (V) och Marie-Louise
Boström (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag till motion från Veronica Pagard Salem (M)
och Åsa Bååth (V) om att upphöra med påtvingande 12timmarspass inom äldreomsorgen och Veronica Pagard Salems (M)
och Åsa Bååths (V) yrkande bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att äldrenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs och följande propositionsordning läses upp och
godkänns: Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja, den det
ej vill röstar nej. Vinner nej har äldrenämnden beslutat med bifall
till motion från Veronica Pagard Salem (M) och Åsa Bååth (V).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Maria Levin (S): JA
Veronica Pagard Salem (M): NEJ
Hans Hagnius (S): JA
Rolf Andersson (L): JA
Åsa Bååth (V): NEJ
Karin Mattson (M): NEJ
Marie-Louise Boström (SD): NEJ
Martin Strömvall (KD): JA
Ordföranden konstaterar att med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster
beslutar enlighet med förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Reservationer

Veronica Pagard Salem (M), Karin Mattson (M), Åsa Bååth (V)
och Marie-Louise Boström (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/202

§ 18

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att avskaffa de nya påtvingade 12timmarspassen inom äldreomsorgen

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har lämnat en motion med anledning av
förekomsten av längre arbetspass inom äldreomsorgen, ett så kallat
”12-timmarspass” (11 timmar plus rast) under helger och nätter.
Motionären föreslår kommunfullmäktige ”Att kommunen
omedelbart upphör med påtvingade 12-timmarspass inom
äldreomsorgen. Att äldrenämnden ges i uppdrag att tillse att en
dialog med personalen genomförs, där man tillsammans tar fram en
modell för schemaläggning som både tillgodoser arbetsgivarens
behov av bemanning och kompetens, och arbetstagarnas behov av
god arbetsmiljö och återhämtning”.
Förvaltningens redogör för varför längre pass införts inom
äldreomsorgen, komplexiteten med att införa heltid som norm inom
vård och omsorg, samt hur förvaltningen arbetar framåt med
schemaförändringar. Förvaltningen anser med denna redogörelse
motionen vara besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-12-19– Svar på motion från Christian
Lindefjärd (SD) om att avskaffa de nya påtvingade 12timmarspassen inom äldreomsorgen
- Beslutsunderlag 2019-10-07 – Motion från Christian Lindefjärd
(SD) om att avskaffa de nya påtvingade 12-timmarspassen inom
äldreomsorgen
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Propositionsordning

Veronica Pagard Salem (M) yrkar bifall till motionen. MarieLouise Boström (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Strömvall (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag mot Veronica Pagard Salems (M) och
Marie-Louise Boströms (SD) bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Reservationer

Veronica Pagard Salem (M), Karin Mattsson (M) och Marie-Louise
Boström (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/203

§ 19

Svar på motion från Eva Karlsson (SD) om
att införa språktest i svenska språket inom
äldreomsorgen i Haninge

Sammanfattning

Eva Karlsson, Sverigedemokraterna Haninge, har lämnat en motion
till kommunfullmäktige om att införa språktest i svenska språket
inom äldreomsorgen i Haninge och yrkar att kommunfullmäktige
beslutar:
”Att språktesta människor i svenska språket som söker jobb inom
äldreomsorgen i Haninge. Detta skall gälla både för de
kommunerna anställer och för de som externa företag som bedriver
äldreomsorgsverksamhet i kommunen.”
Äldrenämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
motionen. Remissvaret ska vara kommunstyrelseförvaltningen
tillhanda senast 2020-02-28.
I och med denna redogörelse anser förvaltningen motionen vara
besvarad.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-12-17 – Svar på motion från Eva Karlsson
(SD) om att införa språktest i svenska språket inom äldreomsorgen
i Haninge
- Beslutsunderlag 2019-10-29 – Motion om att införa språktest i
svenska språket inom äldreomsorgen i Haninge
Förslag till beslut

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

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Propositionsordning

Marie-Louise Boström (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Strömvall (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag mot Marie-Louise Boströms (SD) bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
äldrenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt svar till kommunfullmäktige.
Reservationer

Marie-Louise Boström (SD) reserverar sig mot beslutet
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/38

§ 20

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 2019-12-18 § 182, framgår vilka beslut
som delegerats och till vilken delegat. Delegationsbeslut
återrapporteras löpande till nämnden för kännedom.
Social- och äldreförvaltningen redovisar delegationsbeslut enligt
bilaga.
Förslag till beslut

1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/8

§ 21

Meddelanden till äldrenämnden

Sammanfattning

Meddelanden som inte bifogas handlingarna finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
Rapport GDPR - Äldrenämnden
Protokoll från äldreförvaltningens samverkansgrupp (FG) 2019-1209
Protokoll från social- och äldreförvaltningens samverkansgrupp
(FG) 2019-12-16
Protokoll från social- och äldreförvaltningens samverkansgrupp
(FG) 2020-01-13
Protokoll från social- och äldreförvaltningens samverkansgrupp
(FG) 2020-01-27
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Äldrenämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/9

§ 22

Meddelanden till äldrenämnden - sekretess

*** Sekretessbelagt enligt 25 kapitlet 1 § OSL ***
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 – Kommunalverksamhet december 2019
Lex Sarah – Kommunalverksamhet januari 2020
Lex Sarah – extern utförare Dan och Noc Omsorg
Lex Sarah – extern utförare Ersta Diakoni
Lex Sarah – extern utförare Ersta Diakoni
Lex Sarah – extern utförare Svensk Hemvård
Lex Sarah – extern utförare Hemtjänst Akuten AB
Äldrenämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

