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Dnr ÄN 2019/2

163 Godkännande av dagordningen
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/3

164 Val av Justerare
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens 2: vice ordförande Veronica Pagard Salem (M)
utses att jämte äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD)
justera äldrenämndens protokoll.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/5

165 Information
- Information från Siw Lidestål, social- och äldredirektör
- Information från Fredrik Holmström, avdelningschef ordinärt
boende
Förslag till beslut

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

1. Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/10

166 Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare
Fråga från Birgitta Karlfeldt (M):
1. Varför levererar både Hagagården och Tallhöjden mat, ofta till
samma ställen? Dyrt, oekonomiskt, dubbla transporter,
klimatosmart. Låt Hagagården sköta all tillagning och transport i
stället för dubbla transporter, dubbel uppsättning personal.
Förslag till beslut

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

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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167 Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare
Rapport från Boråd (Vård- och omsorgsboende):
Malmgården
Hagagården
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/85

168 Justering av avgifter för vård- och
serviceinsatser 2020
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 8 april 2002 om en
ny taxa för äldre- och handikappomsorgen. Enligt
kommunfullmäktiges beslut har socialnämnden och äldrenämnden
delegation att årligen inom det lagstadgade avgiftstaket justera
avgifterna. Avgiftstaket för vård, service och larm ändras årligen i
enlighet med prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor och avgiftstaket
beräknas till 2 089 kronor. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300
kronor vilket innebär en justering av avgiftstaket till 2 125 kronor.
Äldrenämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att justera
taxorna i enlighet med uppräkningen av avgiftstaket.
Förvaltningens synpunkter

Detta ärende är skilt från det uppdrag som äldrenämnden gav
förvaltningen den 18 september 2019 (§ 126) att tillsammans med
socialförvaltningen se över avgifter inom för vård- och
serviceinsatser.
Detta ärende rör endast den årliga justeringen av befintliga avgifter
för vård- och serviceinsatser utifrån förändringen av
prisbasbeloppet för 2020.
Avgiftstak och taxan justeras i enlighet med uppräkning. Årlig
översyn av avgiftsbeloppen genomförs utifrån höjning av
prisbasbelopp.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens avgiftsbroschyr med ändringar.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden justerar avgiftstaket till 2 125 kronor per månad.
2. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att justera taxorna
i enlighet med denna uppräkning av avgiftstaket.

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämnden

Kallelse/dagordning

9 (18)

Sammanträdesdatum

2019-11-27

3. Äldrenämndens beslut gäller från och med 1 januari 2020.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden justerar avgiftstaket till 2 125 kronor per månad.
2. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att justera taxorna
i enlighet med denna uppräkning av avgiftstaket.
3. Äldrenämndens beslut gäller från och med 1 januari 2020.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Systemförvaltare och avgiftsansvarig
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Dnr ÄN 2019/33

169 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen 2019
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 – 2019, perioden 2019-07-01–2019-09-30, finns åtta
gynnande beslut 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 kunden tackat nej till erbjuden
plats. Fyra av de beslut som ej verkställts för kvartal 2 2019 har
numer verkställts eller avslutats.
Underlag för beslut

- Sammanställning ej verkställda beslut - kvartal 3 2019.
Förslag till beslut

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

1. Rapporten godkänns.
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2. Äldrenämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer, IVO
och Kommunfullmäktige.
__________
Expedieras: Akt, Kommunfullmäktige, kommunens revisorer
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Dnr ÄN 2019/38

170 Anmälan av delegationsbeslut inom
äldreförvaltningen 2019
Enligt 6 kap 35 § Kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas
till nämnden.
Personalärenden:
Förteckning över äldreförvaltningens anställnings- och lönebeslut
för perioden 2019-09-01– 2019-09-30, se bilaga.
Enligt socialtjänstlagen (SoL):
För tiden 2019-09-01– 2019-09-30. Förteckning kan tillhandahållas
av enhetschefen för beställarenheten.
Avvikelserapporter enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen:
Rapporterna kan tillhandahållas av medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS). Anmälan enligt Lex Maria redovisas särskilt.
Bostadsanpassningsbidrag:
För tiden 2019-09-01– 2019-09-30. Förteckning kan tillhandahållas
handläggare för bostadsanpassningsbidrag.
Överklaganden:
Förteckning kan tillhandahållas av enhetschefen för
beställarenheten.
Underlag för beslut

- Sammanställning lön- och anställningsbeslut för perioden
september 2019.
Förslag till beslut

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
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handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/79

171 Översyn äldrenämndens
dokumenthanteringsplan 2019
Sammanfattning

Upprättat förslag till revidering av dokumenthanteringsplan bygger
på intervjuer och inventering av de handlingar som förekommer i
kommunen. De föreslagna revideringarna gäller främst den del som
innefattar handlingar som enbart förekommer inom äldrenämnden,
dock föreslås även mindre förändringar avseende den
kommunövergripande delen.
Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats utifrån kartläggning av
ytterligare handlingstyper som idag redan förekommer inom
äldreförvaltningen men som inte redovisats i planen. Exempelvis
har ett nytt avsnitt, ”Systemförvaltningen”, förts in under rubriken
Äldrenämnden. Vidare har information om
dokumenthanteringsrutiner ändrats, exempelvis avseende
personalakter.
De ändringar som lagts till i äldrenämndens
dokumenthanteringsplan har markerats med röd text och behandlas
i ”Förslag på revidering av dokumenthanteringsplan ÄN 2019”.
Borttagna handlingstyper har markerats med överstruken linje.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens dokumenthanteringsplan 2019
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens dokumenthanteringsplan godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämndens dokumenthanteringsplan godkänns.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/44

172 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget för 2019 i juni
2018. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för
2019 till 808,0 mnkr (2018-06-11, § 100).
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att genomföra
justeringar vad gäller budgetramarna för 2019. Äldrenämndens
budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att
äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr (KF
2018-12-10, § 192).
Utfallet för perioden är en redovisad nettokostnad på 676,9 mnkr,
motsvarande 83,4 procent av årsbudget. Utfallet ger en positiv
avvikelse med 0,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten
för perioden, avvikelsen motsvarar knappt 0,1 procent av
årsbudgeten.
Årsprognosen efter tio månaders verksamhet är ett nollresultat vid
årets slut.
Underskott inom egen utförarverksamhet vägs upp av överskott på
beställarsidan vad gäller i första hand lägre kostnader för köp av
korttidsboendeplatser.
Underlag för beslut

- Månadsuppföljning ÄN 201910
Förslag till beslut

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

1. Uppföljningen godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt, Controller äldreförvaltningen, KS, ÄN
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Dnr ÄN 2019/8

173 Meddelanden Allmänna
Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Ordförandebeslut äldrenämnden 2019-09-25, Remiss för
granskning: Detaljplan för Täckeråker 1:10 Bovieran.
PLAN.2016.29
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2019-10-21
§ 219 Remiss av departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i
arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2019-09-23
§ 188 Tidplan bokslut 2019, budgetuppföljning 2020 samt mål och
budget 2021
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges möte 2019-10-07
§ 150 Kommunens delårsrapport 2, 2019
§ 152 Revidering av bidragsreglemente för pensionärsverksamhet,
för antagande
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges möte 2019-09-09
§ 122 Revidering av personalpolitiskt program,
minoritetsåterremitterat ärende
§ 123 Kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2020-2030
§ 128 Motion från Margareta Brunner (SD) om att skaffa bra
luftkonditionering på våra äldreboenden
§ 131 Motion från Eva Karlsson (SD) om motionssubvention för
73 år
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

174 Meddelanden Sekretess
Meddelanden som inte bifogats handlingarna finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande handlingar:
- Sammanställning Lex Sarah kommunal verksamhet 2019-09-01
till och med 2019-09-30.
Domar:
- Förvaltningsrätten i Stockholms beslut 2019-09-23
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

