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Birgit Adolfsson (M) 

Södertälje stadshus, Campusgatan 26, tisdagen den 24 juni. 
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Allmänhetens frågestund 

Information 

Brukarinflytande inom hemtjänsten 
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2 (16) 

§57 

§58 

Informationsärende - Redovisning av kostnadsförslag avseende anpassning 

till verksamhetssystemet ProCapita Äldres behov i centrum (ÄBIC) 

Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer 

över 65 år- korttidsboende och ledsagning 

§59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

Förslag rörande drift av Oxbackshemmet/Cederströmska gården 

Ärendebalans 

Meddelanden/anmälningsärenden/ärendebalans 

Delegeringsbeslut 

Övriga frågor 

Övriga närvarande: 
Gilda Johansson, socialdirektör 

Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör 

Anki Molin, verksamhetscontroller social- och omsorgskontoret 

Pernilla Andreasson, resultatenhetschef myndigheten för äldreomsorg 

Inga-Lena Palmgren, utredare social- och omsorgskontoret 

Lisa Mattsson, kvalitetschef social- och omsorgskontoret 

Caroline Recksen, resultatenhetschefhemtjänst 

Eva Nykvist Wallberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Nermin Varli, social- och omsorgskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-25 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

§53 Fastställande av dagordning 

Övriga frågor 

• Djur i vården 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden fastställer dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-25 

! 

2014-06-18 

3 (1 6) 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

§54 Allmänhetens frågestund 
Allmänheten närvarar inte. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l r€ 
2014-06-25 

l 

2014-06-18 
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Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun 

§ 55 Information 

Sammanträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

Socialdirektören informerar 

2014-06-18 

5 (16) 

På den gemensamma myndigheten för äldreomsorg och funktionshinder slutar 

nuvarande resultatområdeschef Anna Flink. Eva Pedersen-Wallinblir ny 

resultatområdeschef och Pernilla Andreasson blir biträdande resultatområdeschef 

för myndigheten för äldreomsorg och funktionshinder. 

Uppdrag till stadsdirektören angående boende för äldre har nu antagits av 

kommunstyrelsen. Socialdirektören läser upp de olika delarna i uppdraget. 

Ledamöterna kommer att delges information om de olika deluppdragen per mail. 

Information om besök av arbetsmiljöverket, i hemtjänsten 

Ordföranden informerar 
Sidan två i handlingama i ärendet Brukarinflytande inom hemtjänsten har fallit 

bort i utskicket och delas därför ut till nämnden på sammanträdet. 

I delårsbokslutet som togs vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet, 

beslutades att 5 mkr av äldreomsorgens överskott ska utnyttjas för 

kompetensutveckling av personal. 

Platssituationen 
Pernilla Andreasson informerar om platssituationen. 19 personer väntar på 
demensplats, 5 personer är placerade på Artursberg, 2 externt och 12 väntar 
hemma. 19 personer väntar på att placeras inom omvårdnad, 7 personer väntar 
på Artursberg, l på Lindhovshemmet och 11 personer väntar hemma. 

Managementrapport 
Anki Molin informerar om managementrapporten och rapporterar ett överskott 

på ca 20 mkr för nämnden. Prognosen per sista december visar totalt ett 

överskott på 33 mkr. Utförarna inom hemtjänsten prognostiserar dock 

fortfarande ett underskott med 8,5 mkr. 

Utföramas minus ökar trots att mycket arbete görs för att minska kostnaderna. 

Anki Molin informerar också om att köp av nya korttidsplatser fanns redovisade 

i delårsbokslutet sjukfrånvaron fortsätter att öka. 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner informationen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-25 

Utdragsbestyrkande 

l 



Södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

§ 56 Brukarinflytande inom hemtjänsten 
Dnr ÄON 14/040 

Sammanfattning av ärendet 

2014-06-18 

6 (16) 

Äldreomsorgsnämnden beslöt den 25 februari 2014 § 25 att ge kontoret i 

uppdrag att redovisa hur och i vilken omfattning brukarinflytandet inom 

hemtjänsten har använts och utreda hur det kan öka och vilka serviceinsatser 

som kan komma i fråga för att kunna bytas mot andra insatser. 

Genom enkät hos hemtjänstutförare framkommer att information om 

brukarinflytande ges till alla vid starten och fortlöpande under hemtjänstinsatsen. 

Möjligheten att byta serviceinsatser enligt specificerad lista har använts mest vid 

större helger men övrigt i begränsad omfattning. Inom den kommunala 

hemtjänsten pågår ett förändringsarbete med fokus på personalkontinuitet och 

brukarmedverkan. Arbetssättet införs succesivt inom den kommunala 

hemtjänsten. Förutom förändring av arbetssätt infördes den l mars 2014lokal 

värdighetsgaranti. Både det arbetssätt och värdighetsgarantin ökar brukarnas 

inflytande. 

Kontoret föreslår att det nya arbetssättet och värdighetsgarantin f'ar genomslag 

innan ytterligare förändringar genomförs och att uppföljning sker i 

äldreomsorgsnämnden under våren/sommaren 2015. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2014 med PM 

daterad den 26 maj 2014 samt bilagor l och 2 

Yrkande 
Carin Öhrström (M) yrkar på att uppföljningen i äldreomsorgsnämnden ska ske 

senast 2015-06-30. 

Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar på att godkänna redovisningen av 

brukarinflytand e. 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden godkänner redovisningen av brukarinflytande med den 

ändring att det i skrivelsen förtydligas att en uppföljning till 

äldreomsorgsnämnden ska ske senast 2015-06-30. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-06-25 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

§56 
forts. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kommundelsnämnderna 

Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-25 

l 

2014-06-18 

7 (16) 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

2014-06-18 
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§ 57 Informationsärende - Redovis ing av kostnadsförslag 
avseende anpassning till verksamhetssystemet ProCapita 
Äldres behov i Centrum (ÄBIC} 

l ~ 

Sammanfattning av ärendet 
Biträdande socialdirektör Kjell Sjundemark informerar om kostnaderna avseende 

anpassning till verksamhetssystemet ProCapita i samband med införande av 

Äldres behov i centrum (ÄBIC). Beslutsunderlaget delas ut på bordet. 

Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal2014-01-27 "Procapita- Lifecare Handläggare ÄBIC" 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner informationen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

n/J \ '-'J) /, 

Anslagsdatum 

2014-06-25 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

§ 58 Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt 
socialtjänstlagen till personer över 65 år -
korttidsboende och ledsagning 
Dnr ÄON 14/038 

Sammanfattning av ärendet 

2014-06-18 

9 (16) 

Äldreomsorgsnämndens ordförande har gett kontoret i uppdrag att göra en 

översyn och förtydliga riktlinjer för korttidsboende, ledsagning och övergången 

av beslutade insatser då en brukare fyller 65 år. 

Huvudregeln är att efter sjukhusvistelse ska den enskilde återvända till det 

ordinära boendet. Korttidsboende kan beviljas i vissa fall när den enskildes 

behov av omsorg inte kan tillgodoses med punktinsatser från hemtjänsten. 

Ledsagning kan beviljas till bokade besök för personer med omfattade 

omsorgsbehov ochfeller orienteringssvårigheter. Äldreomsorgsnämnden och 

Omsorgsnämnden har sedan hösten 2012likalydande riktlinjer för insatsen stöd 

och hjälp i hemmet. 

Social-och omsorgskontoretet föreslår ingen ändring av riktlinjerna och att 

äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner informationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social-och omsorgskontoret daterad den 19 maj 2014 

PM daterad den 19 maj 2014 

Yrkande 
Ordförande Kerstin Pettersson (V) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret 

för att göra följande ändringar: 

Under rubriken Särskilda boendeformer ska det skrivas in att: 

Korttidsboende kan beviljas för utredning av den enskildes behov av 

boendeform, dvs. ordinärt boende eller särskilt boende. 

Under rubriken Särskilda boendeformer ska meningen "Det kan vara för 

läkningsprocessen efter exempelvis ett benbrott eller om den enskilde bedöms 

vara en fara för sig själv eller andra." strykas. 

Under rubriken Ledsagning och promenadstöd ska det skrivas in att: 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-06-25 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

2014-06-18 
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§58 
forts. 

Ledsagning kan beviljas t.ex. även vid inköp, sociala och kulturella aktiviteter 

om inte behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

Ordforande Kerstin Pettersson (V) yrkar på att kontoret återkommer med ärendet 

till nämnden i september. 

Proposition 
Ordforande Kerstin Pettersson (V) ställer proposition på sitt eget yrkande om att 

återremittera ärendet gentemot kontorets rorslag och finner nämnden besluta i 

enlighet med sitt eget yrkande. 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
l . Att återremittera ärendet till kontoret for att genomfora ovanstående 

foreslagna ändringar. 

2. Att kontoret återkommer med ärendet till nämndens sammanträde i 

september. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Myndigheten for äldre och personer med funktionsnedsättning 

Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

t ~ 2014-06-25 
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södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

2014-06-18 
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§59 Förslag rörande drift av Oxbackshemmet/Cederströmska 
gården 

l ~ 

Dnr ÄON 13/24 

Sammanfattning av ärendet 

Vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 28 maj 2014 § 45 beslutade 

nämnden att social- och omsorgskontoret skulle återkomma till nämnden i juni 

2014 med forslag rörande drift av Oxbackshemmet/Cederströmska gården fr o m 

november 2014 t o m september 2015. Verksamheten drivs i dagsläget på 

entreprenad och nuvarande avtal gäller till och med den 31 oktober 2014. 

Kontoret foreslår att avtalet med Ansvar&Omsorg AB forlängs från den l 

november 2014 till den 30 september 2015. 

Beslutsunderlag 

Äldreomsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-11 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Äldreomsorgsnämnden beslutar att avtalet med Ansvar&Omsorg AB avseende 
drift av Oxbackshemmet/Cederströmska gården forlängs från den l november 
2014 till den 30 september 2015. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-25 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun 

§ 60 Ärendebalans 

Sam manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendebalans per den 12 maj 2014. 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden lägger ärendebalansen till handlingarna. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-25 

l 

2014-06-18 

12 (16) 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

§ 61 Anmälningsärenden/meddelanden 
Dm 12/63 

Förvaltningsrätten i Dom 
Stockholm 

Domar mot nämnd 2014-05-19 

Förvaltningsrätten i Beslut 
Stockholm 
Beslut 2014-05-30 

IVO Beslut 
2014-03-18 

2014-03-18 

Kommunstyrelsen Protokoll 
§ l 00 Fastställande av 

befolkningsprognosen 

2014-2023 

V årdinge-Mölnbo § 49 Uppföljning för 

kommundelsnämnd verksan1hetinon1 

äldreon1sorgen 2014-

2016 

§ 50 Boendeplan inon1 

äldreon1sorgen 2015-

2017 

§ 51 Reviderat 

förfarande för ann1älan 

till Inspektionen för 

vård och on1sorg n1ed 

anledning av Lex 

Sarah-ärenden 

Järna kommundelsnämnd § 113 Boendeplan 

inon1 äldreon1sorgen 

2015-2017 

§ 114 Uppföljning för 

verksanlhetinoDl 

Mål nr 

1166-14 

Mål nr 

1943-14 

D nr 

2014-06-18 
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8.1.2-31388/2013 

8.1.231385/2013 

Datum 
2014-05-22 

2014-05-27 

2014-05-27 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l t& 
2014-06-25 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

2014-06-18 
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§ 61 

forts. 

Enhörna 
kommundelsnämnd 

LexSarah 

äldreomsorgen 2014-

2016 

§ 115 Reviderat 

förfarande för anmälan 

till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av Lex 

Sarah-ärenden 

§ 49 Boendeplan inom 2014-05-26 

äldreomsorgen 2015-

2017 

§ 50 Uppföljning för 

verksamhetinom 

äldreomsorgen 2014-

2016 

§ 51 Reviderat 

förfarande för anmälan 

till Inspektionen för 

vård och omsorg med 

anledning av Lex 

Sarah-ärenden 

Anmälan 

Tallhöjdens vård och 

omsorg 

Utredning 
inledd/dnr 
2014-05-09 

14/042ÄON 

Äldreomsorgsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendenlmeddelanden. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-06-25 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

2014-06-18 
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§ 62 Delegeringsbeslut 

Social- och omsorgskontoret 

Miljönämnden, Delegeringsbeslut 

Socialdirektörens beslut 

Äldreomsorgsnämndens beslut 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag 

2014-05-01 - 2014-05-31 

Delegationslista 2014-05-29-2014-06-

18, Äk Bårsta/Blombacka 

Delegationslista 2014-05-29-2014-06-

18, Äk Grusåsen 

Delegationslista 2014-05-29-2014-06-

18, Äk Hovsjö 

DB§ 2014-1198, Bergviks 

produktionskök 

Beslut om att utse beslutsattestanter 

Nr 14-40 § 40, 2014-06-09 

Delegationsprotokoll 2014-05-13 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-06-25 

l 



Södertälje kommun 

§ 63 Övriga frågor 

Djur i hemtjänsten 

sa m manträdesprotokoll 

Äldreomsorgsnämnden 

2014-06-18 

16 (16) 

Nils-Gunnar Lindh (FP) lyfter frågan om djur i vården. Utbildad vårdhund finns 

nu i Södertälje och man bör se över möjligheten till vårdhund på kommunens 

äldreboenden. I äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan 2014 står det att man 

ska se över djur i vården, stadsdirektören har uppdraget. Det finns vissa 

kostnader och frågor i samband med djur i vården, och dessa måste utredas innan 

hunden kan tas i bruk. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-06-25 

l 


