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2014-02-10 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Äldreomsorgsnämnden 

Handläggare 
Iréne Löving 
08-523 017 52 
irene.loving@sodertalje.se 
 
Tid och plats: Tisdag 25 februari, kl 15.00 OBS tid!, i sammanträdesrummet Symfonin, Stadshuset 

 
Ärenden: 

1.  Tjänstgörande ledamöter  

2.  Protokollets justering  

3.  Fastställande av dagordning 

4.  Allmänhetens frågestund 
 

 Informationsärenden 

5.  Information: 
1. Socialdirektören informerar 

1. Larm om ansvarsfördelning 
2. Oxbackshemmet 

2. Ordförande informerar 
3. Platssituationen 
4. Managementrapport 

 

 Beslutsärenden 
 

6.  Förfrågan om upphandling enligt LOU – sekretess 
Beslutsunderlag 
Senare utskick  
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7.  Mångfald- uppföljning  

Dnr ÄON 12/083 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-15 
PM mångfald uppföljning 2014-02-15 
Mångfaldspolicy antagen av kommunfullmäktige i maj 2008  
 

8.  Rätten att åldras tillsammans - Uppföljning av 
parboendegarantin och uppdatering av riktlinjer 
Dnr ÄON 12/089 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-22 
Förslag till uppdaterade riktlinjer 2014-01-22 
 

9.  Mathantering inom boende och hemtjänst - information 
Dnr ÄON 14/016 
 

10.  Äldreomsorgsnämndens årsbokslut 2013 
Dnr ÄON 13/036 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 
Bilagor 1-4 
 

11.  Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin 
Dnr ÄON 14/001  

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-12 
Delegeringsbeslut av kommunstyrelsens ordförande, nr 1 
Förslag: ” Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin”. 
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12.  Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och 

läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting 
och länets kommuner 
Dnr ÄON 14/002 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-12 
Delegeringsbeslut av kommunstyrelsens ordförande, nr 48 
Förslag: ”Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära 
produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner” 
 

13.  Kvalitetsrapport 2013 
Dnr ÄON 14/012 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, 2014-02-10 
Kvalitetsrapport 2013- Äldreomsorgsnämnden, 2014-02-10  
 

14.  Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje 
kommun 2013 
Dnr ÄON 14/011  

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013, 2014-02-04 
 

15.  Uppdrag om att se över valfriheten ”Utökad brukarfrihet” 
förslag från SVMP 
 

16.  Ärendebalans  

17.  Meddelanden/anmälningsärenden/ärendebalans 

18.  Delegeringsbeslut 

19.  Övriga frågor 

 
 
Kerstin Pettersson (V) 
Ordförande  
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