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§ 15

Informationspunkter
Rapporten ”Covid19 – i skuggan av en pandemi – våren 2020”
En rapport har skickats ut till äldrenämnden inför sammanträdet. Rapporten beskriver
hur förvaltningen hanterat pandemins första månader.

Uppföljningsrapport 2020 och Äldreförvaltningens uppföljningsplan
Per Koij redovisar övergripande vilka uppföljningsinsatser som gjorts under 2020 och
plan för uppföljningar under 2021. Detaljerade beskrivningar finns i de dokument som
skickades ut inför sammanträdet.

Information från förvaltningen
Birgitta Fahlgren-Sylvén informerar om det senaste läget utifrån covid-19. I nga smittade
kunder på SÄBO, något enstaka fall i hemtjänst.

Förvaltningen planerar för ett seniorkollo i slutet av sommaren. Förutsättningarna är att
vaccinationen fortlöper och att rekommendationerna tillåter.

Äldrenämnden har, genom ordförandebeslut, lämnat ett yttrande till I VO som svar på
den kritik som gavs i samband med granskningen av Bällstahof.

Information från kontaktpolitiker
I ngen information delges under sammanträdet.

Information om politikers deltagande i konferenser och kurser
I ngen information delges på sammanträdet.

Enskilt ärende
I nget enskilt ärende delges på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr: ÄN-0036/ 2021

Månadsrapport februari 2021
Beslutsunderlag
-

Äldreförvaltningens skrivelse daterad den 15 mars 2021
M ånadsrapport februari 2021
M ånadsuppföljning- Ekonomi februari 2021

Sammanfattning
Äldrenämnden redovisar ett positivt resultat efter februari om 1,3 mnkr. Efter februari
månad görs bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett överskott på 3,6 mnkr
på helår i förhållande till budget. I bedömningen inkluderas statsbidraget som erhållits
från Socialstyrelsen (nettointäkt på 3,4 mnkr) avseende merkostnader förknippade med
Covid-19 omfattande perioden september-november 2020.
Helårsprognosen efter februari exklusive statsbidraget är således på 200 tkr. Det
prognosticerade överskottet kan förklaras av följande:
Vakanta tjänster inom enheterna myndighet, planering och uppföljning samt
utveckling och uppföljning.
M indre antal köpta platser på Ekhöjden. Bedömningen är att beläggningen
kommer fortsätta understiga budget.
M indre antal köpta LOV-platser än budget. Antal köpta platser i snitt fram till
februari har varit 56 i jämförelse med budget på 60 platser.
Dagverksamheten genererar ett överskott då enheten är stängd.
Ett prognostiserat överskott för personalkostnader avseende Träffpunkterna.
M indre antal köpta hemtjänsttimmar jämfört med budget, något som har varit
en påtaglig effekt under hela pandemin..
Ett underskott redovisas av särskilt boende i egen regi som kan förklaras av att
beläggningen understigit budget.
M indre hyresintäkter som en direkt effekt av minskad beläggning.
I helårsprognosen på 3,6 mnkr efter februari är inte hänsyn tagen till kommande
statsbidrag. Pandemins osäkra utveckling liksom villkoren för kommande statsbidrag
medför en osäkerhet i prognosarbetet.

Ä l d r en äm n d en s över l äggn i n g
Under överläggningen yttrar sig Anna-Lena Hammarin (L), Ritva Runestad (M).

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner månadsrapport per februari 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr: ÄN-0024/ 2021

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
kvartal 4 2020
Beslutsunderlag
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har en skyldighet att kvartalsvis rapportera in de beslut om
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre
månader, eller där avbrott i verkställigheten varit mer än tre månader, till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
För kvartal 4 fanns det sammanlagt 35 ej verkställda beslut. Samtliga av dessa beslut
är rapporterade till IVO som ej verkställda med anledning av rådande covid-19
pandemi som medfört tillfälligt stängda verksamheter. Av dessa 35 beslut har 10
återrapporterats till IVO som avslutade utan ny verkställan, vilket innebär att
besluten avslutats på grund av någon av följande omständigheter;
-

den enskilde har flyttat till särskilt boende,
den enskilde har avsagt sig insatsen,
den enskilde har flyttat till en annan kommun och därmed avslutats av den
anledningen.

I rapporteringen till nämnden för kvartal 2 och 3 rapporterades olyckligtvis inte de
beslut som avser turbundna resor till stadens Träffpunkter (sammanlagt 9 beslut).
Med anledning av detta rapporteras dessa beslut in i samband med kvartal 4.
Träffpunkterna har under rådande pandemi anordnat anpassade aktiviteter vilket
medfört att besluten delvis verkställts. Besluten ska dock ändå rapporteras in som ej
verkställda till IVO.
Äldrenämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Ritva Runestad (M ).

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden beslutar att godkänna rapporteringen avseende ej verkställda
beslut, kvartal 4.
2. Äldrenämnden beslutar att godkänna rapporteringen avseende ej verkställda
beslut gällande turbundna resor, kvartal 2 och 3.
3. Äldrenämnden beslutar att delge rapporteringen av ej verkställda beslut till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr: ÄN-0265/ 2020

Minoritetsåterremiss - Indexerad uppräkning av ersättning till
utförare inom Sundbybergs stads valfrihetssystem för insatsen
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem
Beslutsunderlag
- Äldreförvaltningens skrivelse 5 mars 2021
- Förslag till äldrenämndens yttrande 5 mars 2021
- Protkollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22 § 59

Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade den 19 november 2020 § 61 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att ersättningen för utförande av hemtjänst enligt LOV räknas upp årligen med
OPI minus 1 %. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 § 59 om en
minoritetsåterremiss av ärendet för komplettering enligt följande:
Tillföra ärendet en ekonomisk konsekvensbeskrivning, inklusive hur stor
besparing beslutet innebär i miljoner kronor.
Tillföra ärendet en beskrivning av hur beslutet påverkar kvaliteten för brukaren.
Tillföra ärendet en beskrivning av hur beslutet påverkar valfriheten för
brukaren.
Tillföra ärendet en konsekvensanalys av en förändrad brytpunkt mellan särskilt
boende och hemtjänst från 70 h/ månad till 125 h/ månad, avseende kvalitet för
brukaren och ekonomisk påverkan.
I bifogade förslag till äldrenämndens yttrande har förvaltningen kompletterat ärendet i
enlighet med frågeställningarna.

Äldrenämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Katariina Heinistö (L), Ritva Runestad (M ), Sasan
Kanani (V), Eric Vänerlöv (S), Anna-Lena Hammarin (L), Berit Severin (S), Ulla
Sällström (S)
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens skrivelse 5 mars 2021
2. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande daterad 5 mars
2021 och att yttrandet skickas till kommunstyrelsen som äldrenämndens
yttrande över remiss – ” I nd exerad uppräkni ng av ersät t ning t il l ut förare inom
Sundbybergs stads valfrihetssystem för insatsen hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem
M oder ater na, Kr istdemokr ater na och M iljöpar tiet deltar ej i beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr: ÄN-0266/ 2020

Minoritetsåterremiss - Indexerad uppräkning av ersättning till
externa utförare samt begränsning av geografiskt område inom
Sundbybergs stads valfrihetssystem för insatsen särskilt boende
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Beslutsunderlag
- Äldreförvaltningens skrivelse 5 mars 2021
- Förslag till äldrenämndens yttrande 5 mars 2021
- Protkollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-22 § 60

Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade den 19 november 2020 § 62 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att ersättningen för utförande av särskilt boende t enligt LOV räknas upp årligen
med OPI minus 1 % samt att de särskilda boendena ska vara geografiskt belägna inom
Sundbybergs stad.. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-22 § 60 om en
minoritetsåterremiss av ärendet för komplettering enligt följande:
Tillföra ärendet en ekonomisk konsekvensbeskrivning, inklusive hur stor
besparing beslutet innebär i miljoner kronor.
Tillföra ärendet en beskrivning av hur beslutet påverkar kvaliteten för brukaren.
Tillföra ärendet en beskrivning av hur beslutet påverkar valfriheten för
brukaren.
Tillföra ärendet en konsekvensanalys av en förändrad brytpunkt mellan särskilt
boende och hemtjänst från 70 h/ månad till 125 h/ månad, avseende kvalitet för
brukaren och ekonomisk påverkan.
I bifogade förslag till äldrenämndens yttrande har förvaltningen kompletterat ärendet i
enlighet med frågeställningarna.

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens skrivelse 5 mars 2021
2. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande daterad 5 mars
2021 och att yttrandet skickas till kommunstyrelsen som äldrenämndens
yttrande över remiss – ” I ndexerad uppräkning av ersättning till externa
utförare samt begränsning av geografiskt område inom Sundbybergs stads
valfrihetssystem för insatsen särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV)”
M oder ater na, Kr istdemokr ater na och M iljöpar tiet deltar ej i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7 (10)

Äldrenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 20

Dnr: ÄN-0041/ 2021

Äldreombud under perioden 26 mars 2021 - 31 dec 2024
Beslutsunderlag
-Äldreförvaltningens skrivelse daterad 22 mars 2021
-Förslag till uppdragsavtal Äldreombud 22 mars 2021

Sammanfattning
Verksamheten med äldreombud i förvaltningen har funnits sedan maj 1999. Det är
äldrenämnden som tillsätter äldreombuden efter förslag från pensionärernas
riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna (SPF).
Uppdrag och arvode för äldreombuden regleras i uppdragsavtal.
För perioden 1 januari 2020 – 31 december 2024 beslutade äldrenämnden att
tillsätta Ylva Sterner från SPF som äldreombud. Ylva Sterner har avsagt sig sitt
uppdrag och ett nytt äldreombud behöver därför tillsättas.
En nominering med förslag på nytt äldreombud lämnades in från SPF den 18 mars
2021. SPFs förslag är att äldrenämnden tillsätter Kerstin I nebäck som äldreombud för
perioden fram till 31 december 2024.

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden utser Kerstin I nebäck till äldreombud för perioden 26 mars 2021
– 31 december 2024.

2. Äldrenämnden godkänner uppdragsavtalet.
3. Äldrenämnden uppdrar till förvaltningschefen att teckna uppdragsavtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr: ÄN-0020/ 2021

Återrapportering av delegationsbeslut tagna 15 februari - 14 mars
2021
Beslutsunderlag
Redovisning av registrerade delegationsbeslut och beslut utdragna ur
verksamhetssystemet treserva gällande biståndsbeslut, avgiftsbeslut och
riksfärdtjänst under perioden 15 februari – 14 mars 2021

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner återrapporteringen av registrerade delegationsbeslut
under perioden 15 februari – 14 mars 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr: ÄN-0008/ 2021

Protokoll från samverkan på förvaltningsnivå den 10 mars 2021
Beslutsunderlag
Samverkansprotokollet från den 10 mars 2021

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner anmälan av protokoll från samverkan på
förvaltningsnivå den 10 mars 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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