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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Lövsalen, Stadshuset, den 19 maj 2022, kl. 18:00-18:45

Beslutande:

Ulla Sällström (S)
Kari Vikslätt (S)
Patrik Tengberg (S) ordf.
Ritva Runestad (M )
Elsa Pettersson (M )
Sasan Kanani (V)
I ngela Lindqvist (SD) på distans
Antina-Maria Hessel (C)
Anna-Lena Hammarin (L)
Mattias Lönnqvist (L)
Anne Ahluwalia (MP)
Yvonne Åhlberg (KD)

Ersättare:

Johan Ottosson (S)
Bengt-Arthur Brewitz (S)
Barbro Kjellin (M)
Kerstin Gudmundson (M )
Eva Eklund Warnke (V)
Anders Eklund (SD)
Daniel Gomez (KD)

Utses att
justera:

Ritva Runestad (M )

Plats och tid
för justering:

Lövsalen, Stadshuset, den 19 maj 2022

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Tarja Laitinen

Ordförande

______________________________________________________
Patrik Tengberg (S)

Justerare

______________________________________________________
Ritva Runestad (M )

Övriga deltagare:
Tarja Laitinen nämndsekreterare
Helene Bengtson välfärd och
omsorgsdirektör
I da Lorenzson enhetschef på distans
Anders Olsson utförarchef på distans
Per Åhs biståndshandläggare på distans
Caroline Grefbäck controller på distans

Paragraf

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp 2022-05-20
Förvaringsplats för protokoll:
Sektorn för välfärd och omsorg

Datum när anslaget tas ner 2022-06-10
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§ 29

Informationsärenden
I nformation från sektorn för välfärd och omsorg
Ny controller Caroline Grefbäck presenterar sig
Covid-19 lägesrapport
I nformation Projekt äldrelots
I nformation från kontaktpolitiker
I ngen information delges under sammanträdet.
I nformation om politikers deltagande i konferenser och kurser
I ngen information delges under sammanträdet.
Enskilt ärende
I nget enskilt ärende.
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§ 30

Dnr: ÄN-0056/ 2022

Tertialrapport 1 med helårsprognos 2022
Beslutsunderlag
Sektorn för välfärd och omsorgs skrivelse 16 maj 2022
M ånadsuppföljning ekonomi april
Tertialrapport 1 med helårsprognos

Sammanfattning
Grunduppdrag
M ätningen av grunduppdraget har liksom föregående år en högre osäkerhet än tidigare
med anledning av bland annat att svarfrekvensen är fortsatt låg i Socialstyrelsens
brukarundersökning. De egna undersökningar som mäter nöjdhet har inte kunnat
genomföras i den utsträckning som önskats. Verksamheterna har under 2022 kunnat
öppna upp, vilket blir en stor skillnad för utbudet via träffpunkterna och
dagverksamheten.
Utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet och planerade satsningar har fått stå tillbaka för att det
grundläggande arbetet skulle fungera under pandemin. Under slutet av 2021 kunde
utvecklingsarbetet till stor återupptas och arbetet har nu fortsatt under första delen av
2022. Äldreomsorgen har via statsbidrag möjliggjorts en utökning av digitala tjänster
vilket ger goda förutsättningar att utveckla digitala arbetssätt.
Under tertial 1 har bland annat de vårdsensorer som köptes in till hemtjänsten under
förra året satts i bruk hos de kunder som vill använda sig av dessa istället för att fysisk
nattillsyn.
Träffpunkterna har kurser i teknikhjälp på veckoprogrammet och kursen har varit
fulltalig. Detta visar på ett intresse för teknik hos Sundbybergs seniorer.
Ekonomi
Äldrenämnden redovisar ett negativt resultat efter april med 0,3 mnkr. Bedömningen
görs att helårsresultatet kommer landa på ett överskott på 1,2 mnkr jämfört med budget.
I den bedömningen ingår ett antal statsbidrag och även den statlig ersättning för
sjuklönekostnader under Covid för årets första månader. Prognosens största osäkerhet
är volymerna, huruvida staden kommer att se någon post-covideffekt i form av ökad
efterfrågan på omsorgstjänster.
Helårsprognosen förklaras bland annat av följande:
Volymerna inom äldrenämndens område är generellt lägre än budgeterat, vilket
ger lägre utgifter för köp av tjänster och därmed en positiv påverkan på
resultatet.
M indre antal köp av LOV-platser jämfört med budget.
Antal köpta platser på Ekhöjden understiger budget, genomsnittlig
beläggningsgrad hittills 89 %.
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Personalkostnaderna har varit höga inom flera verksamheter som följd av hög
sjukfrånvaro under årets första månader.
Bällstahof har fått en vattenskada och tvingats utrymma delar av byggnaden
vilket ger en stor kostnadsökning i form av flytt och utökad personal.
Dagverksamhet, Träffpunkter och Riksfärdtjänst har haft låg efterfrågan under
årets första månader, vilket ger ett överskott i och med lägre personalkostnader.
M indre antal köp av hemtjänsttimmar jämfört med budget.
Köp av externa enskilda äldreboendeplatser understiger budget.
I helårsprognosen har delar av de väntade statsbidragen tagits med, medan vissa
fortfarande är oklara utifrån storlek och användningsområde. Bland statsbidragen kan
nämnas Äldreomsorgslyftet på 5,06 mnkr, Säkerställande av god vård och omsorg på
11,99 mnkr och God och nära vård på 2,4 mnkr. Staden har även sökt bland annat 9
mnkr i Återhämtningsbonus, men det är osäkert om det kommer staden tillhanda.

Äldrenämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Ritva Runestad (M), Anna-Lena Hammarin (L) och Ulla
Sällström (S).

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 med helårsprognos 2022.
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§ 31

Dnr: ÄN-0057/ 2022

Redovisning av synpunkter och klagomål tertial 1 2022
Sektorn för välfärd och omsorgs skrivelse daterad 4 maj 2022

Sammanfattning
Synpunkter och klagomål är ett viktigt sätt att möta de som tar del av äldrenämndens
verksamhet och deras anhöriga. En analys av inkomna synpunkter och klagomål är en
del av sektorns systematiska kvalitetsarbete.
Sektorn har tagit emot och diariefört 24 synpunkter och klagomål mellan 1 januari och
30 april 2022. Det är en ökning jämfört med samma period 2021.
En av de inkomna synpunkterna var positiv och en var både positiv och negativ.
Två klagomål har varit anonyma.
Det vanligaste området för klagomål är utförande.

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner sektorns för välfärd och omsorgs skrivelse daterad 4
maj 2022.
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§ 32

Dnr: ÄN-0035/ 2022

Svar på Ledamotsinitiativ - Generationsmöten mellan förskolebarn
och äldre, väckt av Yvonne Åhlberg (KD)
Beslutsunderlag
Sektorn för välfärd och omsorgs skrivelse daterad 27 april 2022.
Ledamotsinitiativ inlämnat den 24 februari 2022

Sammanfattning
Kristdemokraterna lämnar in ett ledamotsinitiativ innan sammanträdet den 24 februari
2022 gällande att ge äldrenämnden i uppdrag att:
Äldrenämden initierar ett eller fler projekt på våra äldreboenden i syfte att
utveckla generationsmöten mellan förskolebarn och äldre människor.

Bedömning
Nämnden bedömer att yrkandet är högst relevant, men att de önskade åtgärderna redan
är omhändertagna i nämndens verksamheter utifrån initiativets uppdrag.

Bakgrund
Det har sedan år 2018 pågått ett samarbete mellan Duvboparks äldreboende och en
närliggande förskola, Ekbackens förskola. Samarbetet har varat fram till pandemin då
det pausades. Samarbetets syfte är att genom generationsmöten öka livskvaliteten och
en känsla av gemenskap hos de äldre. Samarbetet initierades av aktivitetsledare på
äldreboendet.
Äldreboendet och förskolan har haft gemensamma aktiviteter var tredje vecka.
Förskolebarnens besök innehöll gemensamma aktiviteter som bowling, sångstund och
gymnastik. Barnen har även deltagit när 4H -gårdsdjur varit på besök på boendet samt
vid grillfester i äldreboendets trädgård. Några av de äldre har besökt förskolans
sommaravslutning.
Stadens musikterapeut har varit inkopplad i samarbetet i syfte att få in musiken som en
del av mötet. Musikterapeuten har övat in sånger med de äldre för sig och med barnen
för sig, för att sedan samlas och dels sjunga gemensamt och även för varandra.
Det finns även ett pågående samarbete mellan Duvboskolans lågstadium och
Duvboparks äldreboende. Skolbarnen har bland annat sedan hösten 2017 glatt
äldreboendet med Lucia- och julkonserter samt vår- och sommarkonserter. Under
pandemin har Duvboskolans klass 2 skrivit julbrev med frågor till de äldre. Varje barn
fick tillbaka ett svar och breven hängdes upp på äldreboendet under jul- och
nyårsperioden 2020.
Effekterna av dessa generationsmöten har enligt verksamheten visats direkt på de äldres
mående och välbefinnande. Även de mest sjuka har levt upp och blivit berörd av mötena
med barnen.
Dessa goda exempel sprids exempelvis via äldreomsorgens månadsbrev i syfte att fler
äldreboenden ska inpireras med syfte att fler initiativ kan startas för ytterligare
generationsmöten inom nämndens verksamheter.
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Äldrenämndens till beslut
1.

Ledamot sin it iat ivet ”in it ier a et t ell er fler projekt på vår a äl dreboenden i syft e at t
utveckla generationsmöten mellan förskolebarn och äldre människor. - väckt av
Yvonne Åhl berg (KD)” anses besvarat .
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§ 33

Dnr: ÄN-0061/ 2022

Remiss till samtliga nämnder - Förslag till revidering av nämndernas
reglementen – bestämmelser om deltagande i sammanträden på
distans - för yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 maj 2022
Beslutsunderlag
Sektorn för välfärd och omsorgs skrivelse 12 maj 2022.
Försl ag t il l äl drenämnd ens yt t rande över “Försl ag t il l r evider ing av nämndernas
reglementen - bestämmelser om deltagande i sam mant räden på d ist ans”
Kommunstyrelsens remiss – Förslag till revidering av nämndernas reglementen bestämmelser om deltagande i sammanträden på distans, 10 maj 2022.

Sammanfattning
Bestämmelser om möjligheten för ledamöter att på distans delta i kommunfullmäktiges
och nämndernas sammanträden finns i kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna
anger att ledamöter får delta i sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat
det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
I nnan år 2020 saknade nämndernas reglementen bestämmelser som gav möjlighet för
ledamöter att deltaga under sammanträden på distans. Med anledning av det
extraordinära läge som landet då befann sig i, genom pandemin Covid-19, aktualiserades
behovet av en ökad flexibilitet för sammanträdesdeltagande för att minimera
smittspridningen. Kommunfullmäktige beslutade därför vid sitt sammanträde den 25
maj 2020, § 196, att införa bestämmelser i nämndernas reglementen om möjligheten för
ledamöterna att delta i sammanträden på distans.
De nu gällande bestämmelserna om distansdeltagande anger att ledamot som önskar
delta på distans ska anmäla detta till ordföranden senast tre arbetsdagar innan
sammanträdet och ange skälen till varför distansdeltagande önskas. Ordföranden ska,
om anmälan inkom i tid, pröva skälen och därefter besluta om ledamoten får delta på
distans. Sådant beslut ska inte fattas om inte särskilda skäl föreligger.
I samband med att pandemin har börjat avklinga har möjligheten till ytterligare
flexibilitet för deltagande för ledamöter och ersättare under sammanträden
aktualiserats. Kommunstyrelsen bereder därför ett förslag till revidering av de nu
gällande bestämmelserna om distansdeltagande. Förslag har remitterats till samtliga
nämnder för yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 maj 2022. Den reviderade
lydelsen föreslås ersätta den nuvarande som anges i reglementena under avsnittet
Nämndens ar betsfor mer . Förslaget innebär bland annat att ledamöter och ersättare har
rätt att delta i nämndsammanträde på distans utan angivande av skäl för detta. Avsikten
att delta på distans föreslås dock behöva anmälas per e-post till nämndens ordförande
och sekreterare senast 24 timmar innan sammanträdet öppnar. Skälet för denna
anmälan är att underlätta planeringen av sammanträdets genomförande. Förslaget
innebär också ett förtydligande om att presidiet alltid måste delta fysiskt i
sammanträdeslokalen samt att ärenden under sekretess endast får handläggas med
distansdeltagande om tekniskt system används som säkerställer att sekretessen inte röjs.
Sektorn för välfärd och omsorg har berett ett förslag till äldrenämndens yttrande
innebärande att nämnden ställer sig positiv till delar i det förslag med ändringar i
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nämndens reglemente som mottagits, men vill att nämnden överväger risken att
sekretess röjs, när ledamot deltar på distans, i ärenden där sekretess föreligger.
Sektorn föreslår därför nämnden att i sitt yttrande till kommunstyrelsen avseende
förslag till revidering av reglementet föreslå att ledamot som närvarar vid
nämndsammanträde på distans ska avstå från att delta i behandling av sekretessbelagda
ärenden.

Äldrenämndens beslut
1.

Äl drenämnden godkänner f örsl ag t il l yt t rande över ”Remiss – Förslag till
revidering av nämndernas reglementen - bestämmelser om deltagande i
sammanträden på dist ans”, den 12 maj 2022, som svar på
kommunstyrelsens remiss.
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§ 34

Dnr: ÄN-0010/ 2022

Återrapportering av delegationsbeslut tagna under perioden 14 april
- 8 maj 2022
Beslutsunderlag
Redovisning av registrerade delegationsbeslut och beslut utdragna ur
verksamhetssystemet treserva gällande biståndsbeslut, avgiftsbeslut och
riksfärdtjänst under perioden 14 april – 8 maj 2022

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner återrapportering av registrerade beslut under
perioden 14 april – 8 maj 2022
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§ 35

Dnr: ÄN-0011/ 2022

Protokoll från samverkan 4 maj 2022
Beslutsunderlag
Protokoll från samverkan den 4 maj 2022

Äldrenämndens beslut
1.

Äldrenämnden godkänner anmälan av protokoll från samverkan den 4 maj
2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12 (12)

