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Dnr ÄN 2019/3

§ 37

Val av justerare

Förslag till beslut

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

7 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2019/2

§ 38

Godkännande av dagordningen

Förslag till beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
Arbetsutskottets beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

8 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2019/10

§ 39

Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Eva Karlsson (-) - ställer en fråga:
- Om användning av översättningstjänsten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

9 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/4

§ 40

Budgetuppföljning per 31 maj 2021

Sammanfattning

Handlingar sänds ut inför äldrenämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande
då handlingarna inte var utsända till arbetsutskottets sammanträde.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

10 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/35

§ 41

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) per den 31 mars 2021

Sammanfattning

Ärendet gäller äldrenämndens rapport till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) för första kvartalet 2021 om ej verkställda beslut och
avbrott i verkställighet enligt socialtjänstlagen (SoL).
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-05-03 – Ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2021
- Beslutsunderlag – Sammanställning över beslut enligt SoL som
inte är verkställda inom tre månader den 31 mars 2021
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner rapporten ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2021.
2. Äldrenämnden lämnar rapporten till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. En redovisning
lämnas till kommunfullmäktige som statistikrapport.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner rapporten ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2021.
2. Äldrenämnden lämnar rapporten till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. En redovisning
lämnas till kommunfullmäktige som statistikrapport.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Äldrenämndens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/61

§ 42

Svar på remiss: Rekommendation om
överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet

Sammanfattning

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 11 mars 2021
att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse
om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
Överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden, uppdatering av
laghänvisningar och har kompletterats med en beskrivning av att
Storsthlms roll är att företräda kommunerna på en länsövergripande
nivå avseende uppföljning och utvärdering.
Eftersom Patientnämndens verksamheter riktar sig till alla
kommunens målgrupper inom socialtjänst och kommunal hälsooch sjukvård har kommunerna haft önskemål om att ersättningen
ska fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens
befolkning. Därmed har beräkningsmodellen i förslag till reviderad
överenskommelse gjorts om så att ersättningen istället för att
baseras på befolkning över 65 år, fördelas mellan kommunerna
beräknat på hela kommunens befolkning.
Social- och äldreförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen
att anta överenskommelsen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse – 2021-04-28 – Rekommendation 2021-03-11 –
om Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet
- Beslutsunderlag 2021-03-11 – Rekommendation –
Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet
Förslag till beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

13 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/68

§ 43

Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom äldrenämndens
verksamhetsområde 2020

Sammanfattning

Nämnderna är ytterst ansvariga för förvaltningens
arbetsmiljöarbete. För att äldrenämnden ska uppfylla sitt
arbetsmiljöansvar återrapporterar social-och äldreförvaltningen sitt
systematiska arbetsmiljöarbete för 2020. Rapporten innehåller
sjukfrånvarostatistik, information om arbetsskador och
tillbudsrapporteringar, arbetsplatsundersökningen (APU),
information om användning av företagshälsovården och den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Organisationsförändringar under 2020 av social- och
äldreförvaltningen försvårar analys av statistiken. Den
ackumulerande statistiken kan vara missvisande på grund av
strukturella förändringar. Arbetsplatsundersökningens
svarsfrekvens var 88,8 procent. Förvaltningens totala Hållbart
medarbetarengagemang (HME)-index är 75,3 vilket är lägre än
föregående års resultat 77.
Arbetsmiljöarbetet har utgått från pandemiläget då
verksamheternas har påverkats av Covid-19 pandemins effekter. En
effekt är att den korta sjukfrånvaron har gått upp samt att antalet
tillbud ökat på grund av stress relaterat tillarbetsförhållanden. Det
generella arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen fortgår och följs
upp under året enligt rutin.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse – 2021-05-11 – Årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldrenämndens
verksamhetsområde
Rapport – 2021-05-10 – Arbetsmiljörapport social- och
äldreförvaltningen 2020 med bilaga

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

14 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningscheferna inom social- och
äldreförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

15 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/69

§ 44

Utvärdering av förvaltningsledningens
ledningsinsatser med anledning av
Covidarbetet

Sammanfattning

Social- och äldreförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden och
äldrenämnden att göra en utvärdering av sina ledningsinsatser med
anledning av Corona-pandemin.
Det övergripande syftet med utvärderingen är att ta reda på hur
förvaltningsledningens krisledning har fungerat, identifiera
framgångsfaktorer samt vad som behöver utvecklas.
Förvaltningen har låtit ett externt konsultföretag, Comibech AB,
göra utvärderingen.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-05-24 – Utvärderingen av social- och
äldreförvaltningens ledningsinsatser med anledning av Coronapandemin
- Beslutsunderlag– Utvärdering av Social- och äldreförvaltningens
hantering av Corona-pandemin
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner utvärderingen av social- och
äldreförvaltningens ledningsinsatser med anledning av Coronapandemin.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner utvärderingen av social- och
äldreförvaltningens ledningsinsatser med anledning av Coronapandemin.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Social- och äldreförvaltningens ledningsgrupp

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

16 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/70

§ 45

Fördelning av medel hur statsbidrag har
använts inom äldrenämndens
verksamhetsområde

Sammanfattning

Handlingar sänds ut inför äldrenämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande
då handlingarna inte var utsända till arbetsutskottets sammanträde.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

17 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2020/179

§ 46

Svar på medborgarförslag: Ge äldre och
personer med funktionsvariation möjlighet att
välja vart de vill bo i större utsträckning

Sammanfattning

Äldrenämnden har fått ett medborgarförslag. Förslagsställaren
skriver i sitt förslag att äldre och personer med funktionsvariation
möjligheten att välja vart de vill bo i större utsträckning. Om de vill
bo kvar i hemmet så ska de få göra detta och då få vård av anhörig
eller närstående. Vårdaren ska då få ett kommunalt bidrag för detta.
Förvaltningen lyssnar redan till var de äldre önskar bo även om de
äldre inte kan välja helt själv. Förvaltningens brukarundersökningar
visar hög nöjdhet kring detta.
Det finns redan idag möjlighet att bo kvar hemma med olika
stödinsatser och med stöd av anhöriga när det bedöms möjligt och
kom bedrivas med god kvalité.
Förvaltningen har tagit fram förslag på nya riktlinjer för
handläggning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
inom äldreomsorgen i Haninge kommun. I och med dessa riktlinjer
anser förvaltningen att medborgarförslaget vara besvarat.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-05-07 – Svar på medborgarförslag – Äldre
personer med funktionsvariation ska ges möjligheten att i större
utsträckning välja var de ska bo
- Beslutsunderlag 2020-07-02 – Medborgarförslag - Förslag för
våra äldre och personer med funktionsvariation
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens svar som sitt eget och
anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens svar som sitt eget och
anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

18 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Förslagsställaren och
kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Avdelningschef för beställaravdelningen inom
social- och äldreförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

19 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/71

§ 47

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram förslag på nya riktlinjer för
handläggning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
inom äldreomsorgen i Haninge kommun.
Syftet med riktlinjerna är att uppdatera riktlinjerna till förändrad
lagstiftning och rättspraxis.
Förvaltningen föreslår nämnden att anta de föreslagna riktlinjerna.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-05-11 – Riktlinjer för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen
i Haninge kommun
- Beslutsunderlag – Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Äldrenämnden antar riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen inom äldreomsorgen i Haninge kommun.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till
äldrenämnden utan eget ställningstagande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef för beställaravdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

20 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/45

§ 48

Utevistelsegaranti på vård- och
omsorgsboenden i kommunens regi

Sammanfattning

Förvaltningen har i och med en åtgärd i den politiska plattformen
2019-2022 tagit fram en utevistelsegaranti utifrån målsättningen
inom området välfärd och omsorg - där Haninges äldre ska ges
möjlighet till ett hälsosamt och aktivt liv med ökad självständighet
och egenmakt. Omsorgstagarna ska ha ett stort inflytande över den
service de är beroende av.
Kommunen gör i och med garantin en utfästelse på vad de boende
kan förvänta sig i form av utevistelse på kommunens vård- och
omsorgboenden genom att slå vakt vid rättigheten till utevistelse.
Rättigheten till utevistelse beskrivs nedan.
Alla boende på vård- och omsorgsboende för äldre i Haninge
kommuns regi som själva vill och har möjlighet utifrån medicinska
skäl ska aktivt erbjudas daglig utevistelse under årets alla årstider.
Med utevistelse menas vistelse utomhus, utanför vård- och
omsorgsboendet. Det kan till exempel vara en tillhörande trädgård
eller uteplats, såväl som parker och stadsmiljö i närområdet eller
längre bort. De boende ska ges möjlighet till fysisk aktivitet,
exempelvis promenad.
Förvaltningen följer löpande upp och dokumenterar utevistelse.
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning är även den ett viktigt
mått på hur garantin bidrar till nöjdhetsgraden med möjligheten till
utevistelse.
I kommunens verksamheter finns löpande möjlighet att inkomma
med synpunkter, vilket även gäller om den enskilde skulle uppleva
brister i möjligheten till utevistelse.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2021-03-22 – Utevistelsegaranti på vård
och omsorgsboenden i kommunens regi

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

21 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner införandet av utevistelsegaranti på
vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunens regi.
2. Utevistelsegarantin gäller på vård- och omsorgsboenden i
kommuns regi från och med 1 september 2021.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Äldrenämnden godkänner införandet av utevistelsegaranti på
vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunens regi.
2. Utevistelsegarantin gäller på vård- och omsorgsboenden i
kommuns regi från och med 1 september 2021.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Avdelningschef för vård- och omsorgsboendena
och HSL

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Äldrenämndens arbetsutskott

Protokoll

22 (22)

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Dnr ÄN 2021/72

§ 49

Svar på remiss för samråd: Detaljplan för
Jordbro etapp 2 PLAN.2017.18

Sammanfattning

Handlingarna sänds inför äldrenämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

Ärendet överlämnas till äldrenämnden utan eget ställningstagande
då handlingarna inte var utsända till arbetsutskottets sammanträde.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

