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Dnr ÄN 2019/2

§ 176 Godkännande av dagordningen
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
Arbetsutskottets beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2019/3

§ 177 Val av Justerare
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens 2: vice ordförande Veronica Pagard Salem (M)
utses att jämte äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD)
justera arbetsutskottets protokoll.
Arbetsutskottets beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2019/5

§ 178 Information
- Information från Siw Lidestål, social- och äldredirektör
- Information från Hagagårdens personal
- Genomgång av förvaltningens svar till arbetsmiljöverket, Ulf
Olsson
Förslag till beslut

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

- Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2019/10

§ 179 Frågestund för nämndens ledamöter och
ersättare
Fråga från Martin Strömvall (KD):
1. Hur ser framtiden ut för Hagagården tillagningskök?
Förslag till beslut

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

1. Frågor och svar läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2019/7

§ 180 Rapport från nämndens ledamöter och
ersättare
Rapport från Boråd (Vård- och omsorgsboende):
Vallagården
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.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr ÄN 2019/71

§ 181 Medborgarförslag: Gratis fika på träffpunkter
för alla medlemmar i grannstöd
Sammanfattning

Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen
angående förslag på gratis fika på träffpunkter för alla medlemmar i
grannstöd som kör bil.
Förslagsställaren bjöds in till äldrenämndens sammanträde i
september 2019 för att presentera medborgarförslaget, men
meddelade förhinder.
Förvaltningens synpunkter

Medlemmarna i grannstöd erbjuds fika redan idag, vilket regleras i
avtal mellan kommunen och polismyndigheten. Äldreförvaltningen
har inte någon avsikt att ändra på detta. Medborgarförslaget anses
besvarat.
Underlag för beslut

Inkommet medborgarförslag.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens svar som sitt eget.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens svar som sitt eget.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyreförvaltningen, Förslagsställaren
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Dnr ÄN 2019/38

§ 182 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 2019-10-01– 2019-10-31, Förteckning kan
tillhandahållas av nämndsekreteraren.
Enligt socialtjänstlagen (SoL):
För tiden 2019-10-01– 2019-10-31. 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 2019-10-01– 2019-10-31. Förteckning kan tillhandahållas
av handläggare för bostadsanpassningsbidrag.
Överklaganden:
Förteckning kan tillhandahållas av enhetschefen för
beställarenheten.
Förslag till beslut

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

1. Delegationsbesluten anmäls till äldrenämnden och läggs till
handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Expedieras: Akt

Justerare
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Dnr ÄN 2019/182

§ 183 Revidering av äldrenämndens
delegationsordning
Sammanfattning

De revideringar som är aktuella i äldrenämndens
delegationsordning föranleds i huvudsak av
verksamhetsförändringar, se Del 2 Personaldelegation. I denna del
har även strykningar gjorts avseende personalärenden som regleras
i kommunstyrelsens delegationsordning.
En lägre delegatsnivå än förvaltningschef (numer social- och
äldredirektör) och i förekommande fall avdelningschef, har
bedömts mer lämplig gällande verksamhetsfrågor av mer rutinartad
karaktär, se Del 1 Verksamhetsdelegation punkterna 3. 01, 3. 04,
8.02, 8.03, 11.04 och 12.02. Ändring av delegatsnivå har också
föreslagits beträffande bedömning av allvarlighetsgrad enligt lex
Sarah. Förslaget innebär att verksamhetschef, istället för
avdelningschef, fattar beslut om allvarlighetsgrad inom
avdelningarna vård- och omsorgsboende och ordinärt boende, med
undantag för Bemanningscentrum, se punkten 6.27. Delegatsnivån
har höjts från avgiftshandläggare till enhetschef i fråga om
jämkning av avgifter i punkten 6.30.
Härutöver har lagstiftning uppdaterats och nytt beslut om bistånd i
form av Hemgångsteam och Digital tillsyn införts, se punkterna
6.16 och 6.18.
Delegationsordningen kan komma att ändras i samband med
bildandet av den nya social- och äldreförvaltningen. Ändringar och
tillägg har markerats med röd text samt rödmarkerade
överstrykningar.
Förvaltningens synpunkter

- Äldrenämndens delegationsordning med ändringar.
Förslag till beslut

1. Äldrenämndens delegationsordning med ändringar antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämndens delegationsordning med ändringar antas.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2019/55

§ 184 Attestförteckning 2020 Äldrenämnden
Bakgrund
Enligt kommunens attestreglemente ska nämnderna årligen utse
beslutsattestanter och ersättare för dessa samt ange omfattningen av
uppdraget. Vilka verksamheter som respektive ansvarig kan
attestera styrs av att det finns budget på ansvarskoder. Nämnden
kan delegera ansvaret men fråntas inte ansvaret för delegatens
handlande.
Beloppsgränser
För att säkerställa internkontrollen inom kommunen ska större
belopp attesteras av överordnad chef.
I kommunens attestreglemente anges beloppsgränser för olika
beslutsnivåer. Nämnd kan fatta beslut om avvikelse från dessa
beloppsgränser om det finns skäl för detta.
Beloppsgränserna för år 2020 är följande:
Enhetschef inom Förebyggande verksamhet och Ordinärt boende
får attestera upp till 100 000 kr.
Enhetschef för Systemförvaltningen får attestera upp till 250 000
kr.
Enhetschef inom Beställaravdelningen får attestera upp till 1 000
000 kr.
Verksamhetschef inom ordinärt boende får attestera upp till 100
000 kr.
Verksamhetschef inom Vård- och omsorgsboende får attestera upp
till 250 000 kr.
Avdelningschef och Stabschef får attestera upp till 500 000 kr.
Avdelningschef inom Beställaravdelningen får attestera upp till
1 000 000 kr.
Social- och äldredirektör får attestera upp till 5 000 000 kr.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Belopp överstigande 5 000 000 kr ska attesteras av
ekonomidirektör.
Underlag för beslut

- Attestförteckning 2020
Förslag till beslut

1. Attestförteckning 2020 godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Attestförteckning 2020 godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr ÄN 2019/162

§ 185 Uppdrag att se över avgifter för vård- och
serviceinsatser
Sammanfattning

Socialnämnden gav 17 september 2019 (SN § 120) och
äldrenämnden gav 18 september 2019 (ÄN § 126) förvaltningarna i
uppdrag att i samverkan se över avgiftsnivåerna för vård- och
serviceinsatser samt tillhörande tillämpningsbestämmelser. Enligt
besluten ska förslag på nya avgifter presenteras för nämnderna
senast i december 2019.
Förvaltningarna håller för närvarande på att upphandla ett
verksamhetssystem. Införandeprocessen beräknas pågå under 20202021. Att implementera nya avgifter och förändra nuvarande
avgifter i befintligt verksamhetssystem innebär omfattande arbete
med konfiguration och manuell hantering av varje enskilt ärende.
Utöver systemförvaltning och konsult kommer arbetsresurser
behövas från avgiftshandläggare, biståndshandläggare och utförare.
Med hänsyn till pågående upphandling bedöms det lämpligare och
mer ekonomiskt försvarbart att avvakta eventuella förändringar i
vård- och serviceavgifter tills dess att upphandlingen av
verksamhetssystemet är genomfört.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-11-20 – Uppdrag att se över avgifter för
vård- och serviceinsatser
- Avgiftsbroschyr äldrenämnden: https://www.haninge.se/omsorgoch-stod/aldre/avgifter/
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beslutar att översyn av nya avgifter och
avgiftsnivåer sker i samband med införande av nytt
verksamhetssystem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden beslutar att översyn av nya avgifter och
avgiftsnivåer sker i samband med införande av nytt
verksamhetssystem.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Handläggare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll
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Dnr ÄN 2019/209

§ 186 Underlag till lokalresursplan - äldrenämnden
2021-2028
Sammanfattning

Behovet av nya lokaler inom äldrenämndens ansvarsområde gäller i
första hand behov av fortsatt utbyggnad av vård- och
omsorgsboenden och lokaler för dagverksamhet.
För vård- och omsorgsboenden pågår byggnation av tre nya
boenden, med start under 2020-2021, av privata byggare. Ett av
dessa boenden kommer att drivas i kommunal regi.
Men äldrenämnden ser också ett behov av utbyggnad av det som
benämns mellanboende (exempelvis trygghetsboende,
seniorboende).
Det finns också ett behov av att se över nuvarande lokalbestånd
och komma fram till om nuvarande lokaler ska behållas eller
byggas om för att klara utökade och nya behov. Detta gäller
exempelvis köket på Hagagården som fått anmärkningar utifrån
bristande arbetsmiljö, innan beslut tas om upprustning måste det till
en mer långsiktig bedömning av om det finns andra alternativ
(exempelvis flytta verksamheten till något av skolornas kök).
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande, 2019-11-18 – Underlag till lokalresursplan äldrenämnden 2021-2028.
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse och
överlämnar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse och
överlämnar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Justerare
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Dnr ÄN 2019/193

§ 187 Internkontrollplan 2020
Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en internkontrollplan.
Internkontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de
uppsatta målen för verksamheten.
Förslaget till internkontrollplan 2020 för äldrenämnden innehåller
fyra kommungemensamma kontrollmoment samt tre specifika
kontrollmoment för äldrenämndens ansvarsområde.
Förslagna kontrollmoment är framtagna utifrån en riskanalys där
sannolikhet och konsekvens har bedömts.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-11-12 – Internkontrollplan 2020
- Förslag till internkontrollplan 2020 för äldrenämnden
Förslag till beslut

1. Förslag till internkontrollplan 2020 för äldrenämnden godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Förslag till internkontrollplan 2020 för äldrenämnden godkänns.
__________
Expedieras: Akt
Kurt Johanson, controller
Tobias Wistrand, utredare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2019/44

§ 188 Ekonomisk uppföljning per 30 november
2019
Ärendet behandlas på äldrenämnden.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Lämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Äldrenämndens arbetsutskott
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Dnr ÄN 2019/174

§ 189 Remiss: Program för Haninge kommuns
ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel)
Sammanfattning

2011 antog regeringen den första nationella strategin som samlade
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).
Under 2016 antog regering en förnyad ANDT-strategi för åren
2016–2020. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från
narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala
skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets
insatser och omfattar allt ifrån tillgänglighetsbegränsande och
förebyggande insatser till stöd och vård. Det övergripande målet
innebär att alla ska kunna växa upp och leva utan risk för att skadas
till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak. Insatser för att skydda barn och unga
mot eget och andras bruk utgör grunden för ANDT-arbetet. I den
förnyade strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska
genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att
öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och
barn och unga ska skyddas.
Varje kommun förväntas anta styrdokument som inkluderar
ANDT-arbetet och som utgår från den nationella ANDT-strategin
och där den regionala strategin och handlingsplanen för ANDTarbetet i Stockholms län kan fungera som en vägledning. Det är
mot bakgrund av detta som Haninge kommun tagit fram detta
kommunövergripande program för ANDTS-frågorna. Kommunen
har valt att inkludera riskområdet missbruk eller beroende av spel
om pengar då det från och med den 1 januari 2018 omfattas av
socialtjänstlagen och innebär att kommunen är ålagd att förebygga
spelproblem samt erbjuda stöd och behandling - därav
förkortningen ANDTS.
Synpunkter på detta förslag ska vara
kommunstyrelseförvaltningens registrator tillhanda senast 2020-0115.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har tagit del av Program för Haninge kommuns
ANDTS-arbete och förvaltningen har inga övriga synpunkter på
programmet.
Underlag för beslut

- Remiss, Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete
(odaterat).
Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet
__________
Expedieras: Akt, KSF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr ÄN 2019/187

§ 190 Remiss: Förslag till nytt idrottspolitiskt
program
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt
idrottspolitiskt program för Haninge kommun 2020-2025. Haninge
kommun vill stimulera alla sina invånare till ett livslångt fysiskt
aktivt liv. Alla ska ha möjlighet till idrott och rörelse.
Synpunkter på detta förslag ska vara kultur- och
fritidsförvaltningen tillhanda senast 2020-02-19.
Förvaltningens synpunkter

Äldreförvaltningen har tagit del av programmet och önskar
framföra följande synpunkter.
Äldreförvaltningen ser det som en viktig och naturlig del i den
förebyggande verksamheten att främja åtgärder som syftar till att
uppmuntra äldre personer till fysisk aktivitet. Kunskapen om
effekten av regelbunden fysisk aktivitet för de som är äldre har ökat
och visar att genom träning bibehålls kapacitet och hälsa på ett
bättre sätt. Inom förvaltningen finns därför ett antal initiativ som
syftar till att bibehålla fysisk aktivitet och rörelse hos kommunens
seniorer. På träffpunkterna genomförs till exempel olika typer av
fysiska program med varierande svårighetsgrad och i oktober 2019
beslutade äldrenämnden att erbjuda ett bidrag om 300 kr/månad,
motsvarande ett gratis gymkort, till kommuninvånare över 85 år.
Tidigare var åldersgränsen 90 år men genom en sänkning av
gränsen hoppas förvaltningen att fler seniorer väljer att hålla sig
aktiva. Det idrottspolitiska programmet stödjer förvaltningen i det
fortsatta arbetet med att erbjuda kommunens seniorer olika
möjligheter till fysisk aktivitet.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på programmet.
Underlag för beslut

- Förslag till idrottspolitiskt program, Haninge kommun 2019-2025
(odaterat).
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Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Förvaltningens synpunkter godkänns.
Veronica Pagard Salem (M) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr ÄN 2019/216

§ 191 Beslut om bidrag för föreningsdriven öppen
träffpunktsverksamhet 2020
Sammanfattning

Äldrenämnden beviljar sedan flera år bidrag till tre
pensionärsföreningar för att bedriva föreningsdriven öppen
träffpunktsverksamhet i Västerhaninge och på Muskö. Bidragen
beviljas med stöd av nämndbeslut och avtal t.o.m. 2019-12-31.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07 (§152) att anta ett
reviderat bidragsreglemente för pensionärsverksamhet.
Bidragsreglementet trädde i kraft 2019-12-01. Det nya
bidragsreglementet innehåller bl.a. en bidragsform som möjliggör
för föreningarna att även framgent ansöka om bidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet.
Följande pensionärsföreningar har ansökt om bidrag för att bedriva
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet 2020:
- SPF Seniorerna Runstenen i Västerhaninge, 50 000 kr
- PRO Västerhaninge Pensionärsförening, 50 000 kr
- Muskö Hembygdsförening, 90 000 kr
- Södertörns Radioamatörer, 10 000 kr
Äldreförvaltningen finner att SPF Seniorerna Runstenen i
Västerhaninge, PRO Västerhaninge Pensionärsförening och Muskö
Hembygdsförening uppfyller kriterierna enligt bidragsreglementet
samt att ansökningarna bör beviljas i sin helhet.
Södertörns Radioamatörer har ansökt om att få bedriva
träffpunktsverksamhet på Gålö. Eftersom Gålö inte ligger inom det
geografiska område som äldrenämnden beslutat för
träffpunktsverksamhet 2020, ska ansökan avslås.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-11-26 – Beslut om bidrag för
föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet 2020
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- Ansökningar om bidrag för föreningsdriven öppen
träffpunktsverksamhet
- Bidragsreglemente för pensionärsverksamhet
- Protokollsutdrag 2019-10-23 (§157)
Förslag till beslut

1. SPF Seniorerna Runstenen i Västerhaninge beviljas 50 000 kr i
fortsatt bidrag för att bedriva träffpunktsverksamhet i
Västerhaninge
1 dag/vecka under 2020.
2. PRO Västerhaninge Pensionärsförening beviljas 50 000 kr i
fortsatt
bidrag för att bedriva träffpunktsverksamhet i Västerhaninge 1
dag/vecka under 2020.
3. Muskö Hembygdsförening beviljas 90 000 kr i fortsatt bidrag för
att bedriva träffpunktsverksamhet på Muskö 2 dagar/vecka under
2020.
4. Södertörns Radioamatörers ansökan om bidrag för att bedriva
träffpunktsverksamhet på Gålö avslås.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. SPF Seniorerna Runstenen i Västerhaninge beviljas 50 000 kr i
fortsatt bidrag för att bedriva träffpunktsverksamhet i
Västerhaninge
1 dag/vecka under 2020.
2. PRO Västerhaninge Pensionärsförening beviljas 50 000 kr i
fortsatt
bidrag för att bedriva träffpunktsverksamhet i Västerhaninge 1
dag/vecka under 2020.
3. Muskö Hembygdsförening beviljas 90 000 kr i fortsatt bidrag för
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att bedriva träffpunktsverksamhet på Muskö 2 dagar/vecka under
2020.
4. Södertörns Radioamatörers ansökan om bidrag för att bedriva
träffpunktsverksamhet på Gålö avslås.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Handläggare ekonomi
För kännedom: SPF Seniorerna Runstenen i Västerhaninge, PRO
Västerhaninge Pensionärsförening, Muskö Hembygdsförening och
Södertörns Radioamatörer
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Dnr ÄN 2019/218

§ 192 Beslut om Föreningsbidrag till äldre Österhaninge/Dalarö Rödakorskrets
Sammanfattning

Österhaninge Rödakorskrets ansöker om hyresbidrag för att täcka
kostnader för lokalen på Runstensvägen 22 A i Handen. Ansökan
avser bidrag till årshyran med 60 tkr för 2020.
Österhaninge Rödakorskrets har beviljats hyresbidrag sedan år
2001 med stöd av förvaltningschefsbeslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-07 (§152) att anta ett
reviderat bidragsreglemente för pensionärsverksamhet.
Bidragsreglementet trädde i kraft 2019-12-01. Föreningsbidrag till
äldre är en ny bidragsform som möjliggör för föreningar som
uppfyller kriterierna i bidragsreglementet att även framgent kunna
ansöka om bidrag för exempelvis hyreskostnader.
Österhaninge Rödakorskrets uppfyller kriterierna i
bidragsreglementet.
Ansökt belopp om 60 tkr i hyresbidrag för 2020 bör därför beviljas.
Förvaltningens synpunkter

Föreningsbidrag till äldre är en ny bidragsform som bör tillämpas
restriktivt. Bidraget möjliggör för föreningar som uppfyller
kriterierna i bidragsreglementet att även framgent kunna ansöka om
bidrag för exempelvis hyresbidrag.
Föreningsbidrag till äldre syftar till att underlätta och möjliggöra
för ideella föreningar att bedriva öppen verksamhet mot och för
äldre personer i Haninge kommun utan krav på medlemskap.
Föreningens verksamhet ska vara kontaktskapande och bör avse ett
förebyggande och/eller stödjande arbete.
Österhaninge Rödakorskrets uppfyller kriterierna i
bidragsreglementet för pensionärsverksamhet.
I bedömningen av ansökan har förvaltningen vägt in de insatser och
den verksamhet Röda Korskretsen bedriver i lokalen och som riktar
sig till äldre och anhöriga. Verksamheten kompletterar den
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verksamhet som äldrenämnden bedriver i egen regi och gagnar de
äldre i kommunen.
Lokalen är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på
det sätt som framgår av ansökan.
Ansökt belopp om 60 tkr i hyresbidrag för 2020 bör därför beviljas.
Underlag för beslut

- Österhaninge Rödakorskrets ansökan om Föreningsbidrag till
äldre.
Förslag till beslut

1. Österhaninge Rödakorskrets beviljas föreningsbidrag till
årshyran
med 60 tkr för 2020.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Österhaninge Rödakorskrets beviljas föreningsbidrag till
årshyran
med 60 tkr för 2020.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Handläggare ekonomi
För kännedom: Österhaninge Rödakorskrets
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Dnr ÄN 2019/8

§ 193 Meddelanden Allmänna
Meddelanden som inte bifogats dagordningen finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande ärenden:
- Ordförandebeslut, Remiss för granskning: Detaljplan Haninge
centrum etapp 1 Söderbymalm 3 380, dnr ÄN 2019/185
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2019-10-21
- § 209 Budgetuppföljning 2019
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges möte 2019-11-04
- § 181 Förändring av förvaltningsorganisationen
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

§ 194 Meddelanden Sekretess
*** Sekretessbelagt av Sam Norryd enligt 26 kapitlet 1 § OSL ***
Meddelanden som inte bifogats handlingarna finns hos
nämndsekreteraren.
Äldrenämnden delges för kännedom följande handlingar:
- Sammanställning Lex Sarah kommunal verksamhet 2019-10-01
till och med 2019-10-31.
Förslag till beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Lämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr ÄN 2019/52

§ 195 Sammanträdestider för äldrenämnden och
arbetsutskottet år 2020
Sammanfattning

Äldreförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år
2020:
Äldrenämndens arbetsutskott
29 januari
4 mars
8 april
6 maj
3 juni
2 september
7 oktober
4 november

Äldrenämnden
13 februari (torsdag)
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
16 september
21 oktober
18 november

2 december

16 december

Äldrenämndens arbetsutskott sammanträder onsdagar klockan
16.00 och äldrenämnden sammanträder onsdagar klockan 17.00,
om inget annat anges.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-12-02 – Sammanträdestider för
äldrenämnden och arbetsutskottet 2020
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden fastställer sammanträdestiderna för år 2020.
2. Äldrenämndens sammanträden är öppna för allmänheten.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden fastställer sammanträdestiderna för år 2020.
2. Äldrenämndens sammanträden är öppna för allmänheten.
__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet: Nämndsekreterare
För kännedom: Samtliga medarbetare på äldreförvaltningen
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Utdragsbestyrkande

