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2014-10-13 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Äldreomsorgsnämnden 

Handläggare 
Iréne Löving 
08-523 017 52 
irene.loving@sodertalje.se 
 
Tid och plats: tisdagen den 28 oktober, kl 15.00, i sammanträdesrummet Symfonin, Stadshuset 

 
Ärenden: 

1.  Tjänstgörande ledamöter  

2.  Protokollets justering  

3.  Fastställande av dagordning 

4.  Allmänhetens frågestund 
 

 Beslutsärenden 

5.  Återremiss 
Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen 
till personer över 65 år, - korttidsboende och ledsagning 
Dnr ÄON 14/038 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-13 
PM 2014-10-13  
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-19 
PM 2014-05-19  
 

6.  Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat 
Dnr ÄON 14/071 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse 2014-10-03 
Rapport ”Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat” 
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7.  Palliativt kunskapscentrum 

Dnr ÄON 14/046 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-09 
Protokoll 2014-06-30 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt 
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i.  
Rekommendation från KSL och förslag till palliativt kunskapscentrum i Stockholms 
län daterade 2014-06-12, Dnr KSL/12/0168-11 
(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ksl/AgendaItems/Details/201436) . 
 

8.  Remissvar, Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp ”Bättre 
städning inom ramen för beviljad hemtjänst” 
Dnr ÄON 14/052 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-01  
PM 2014-10-01 
Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad 
hemtjänst”, dnr KS 14/191 
 

9.  Remissvar – motion ”Öka tillgången till Internet för 
Södertäljes seniorer”  
Dnr ÄON 14/050  

Beslutsunderlag 
Social och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-15 
Förslag till yttrande 2014-10-15 
Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp ” Öka tillgången till internet för Södertäljes 
seniorer” 2014-04-28 
 

10.  Anmälan av ordförandebeslut, Yttrande med anledning av 
klagomål mot hemtjänsten i Lina 
Dnr ÄON 14/043 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2014-09-24 
Social-och omsorgskontorets förslag till yttrande 2014-09-10 
Blankett för Lex Sarah-rapportering 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ksl/AgendaItems/Details/201436
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11.  Ärendebalans  

 

12.  Meddelanden/anmälningsärenden/ärendebalans 
 

13.  Delegeringsbeslut 
 

14.  Övriga frågor 
 

 Informationsärenden 
 

15.  Platsinformation om uppföljningsarbetet i vård och 
omsorgsboende (enligt uppföljningsplanen)  
 

16.  Socialdirektören informerar 
 

17.  Ordförande informerar 
 

18.  Platssituationen 
 

19.  Ekonomisk uppföljning 

 
 
 
Kerstin Pettersson (V) 
Ordförande  
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