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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2016-06-03 

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 

 

Tid Tisdagen den 16 juni kl.14.00 

Plats Symfonin, Södertälje stadshus 

Sekreterare Iréne Löving 

Ordförande Kerstin Pettersson (V) 

Ärenden 

1. Protokollets justering 

2. Fastställande av dagordning 

3. Allmänhetens frågestund 

4. Ordförande informerar 

5. Socialdirektören informerar 

6. Platssituationen 

7. Ekonomisk uppföljning 

Informationsärenden 

8. Trygghetslägenheter  

9. Kommunens arbete mot fusk och bedrägeri 

10. Bättre måltider i särskilt boende 

11. Information om mötesplatser  
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Beslutsärenden 

12. Utredningsuppdrag om mötesplatser  
Dnr: ÄON 14/038 

Beslutsunderlag 
Bordlagt ärende från den 31 maj. Beslutsunderlaget skickades ut till sammanträdet den 31 maj 
och finns även publicerat på kommunens hemsida. http://www.sodertalje.se/Kommun-
demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Aldreomsorg/Sammantradeshandlingar-/ 

 

13. Utredning av Bergvik värdshus 
Dnr: ÄON 16/026 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-13 

Rapport daterad 2016-05-13 

Yttrande från kommunala handikapprådet, 2016-05-31 

14. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och 
kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna 

Dnr: ÄON 15/081 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016 

Protokoll, nr 12, fört den 15 mars 2016 över ärenden som, kommunstyrelsens ordförande enligt 
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i 

 

15. Ny ersättningsnivå för hemtjänst 
Dnr: ÄON 16/043 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-31 

Rapport ”Ersättningssystem för hemtjänst”, daterad 2016-05-31 

 

16. Södertälje kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Dnr: ÄON 16/040 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2016.  

http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Aldreomsorg/Sammantradeshandlingar-/
http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Aldreomsorg/Sammantradeshandlingar-/
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Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-
2018, daterad den 18 maj 2016.   
 

17. Kompetenskrav för personal inom äldreomsorgen 
Dnr: ÄON 16/044 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-25 

Rapport, Kompetenskrav för personal inom äldreomsorgen, daterad 2016-05-23  

Lathund/tabell. Det här gäller för tjänst som undersköterska 

SOSFS 2011:12, Socialstyrelsens allmänna råd - Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. 

Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 10/2011 
 

18. Ärendebalans – delas ut 

19. Meddelanden/Anmälningsärenden - i cirkulationspärm 

20. Delegationsbeslut – i cirkulationspärm 

21. Övriga frågor 
- Lägesrapport om ÄBIC/IBIC  

 
 
Kerstin Pettersson (V) 
Ordförande 
Äldreomsorgsnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 030 72 
E-post: kerstin.a.pettersson@sodertalje.se 
 
 
Iréne Löving 
Sekreterare 
Äldreomsorgsnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 067 39 
irene.loving@sodertalje.se 
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