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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Äldrenämnden

Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-18:35
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Karin Teljstedt (KD)
(ordförande)
Espen Bjordal (S) (2:e v ordf)
Angela Berglund (M)
Gun Lingbert (M)
Johan Norman (L)
Hanneli Lindholm (S)
Päivi Dahlin (NL)
Ninni Lindberg (MP)
Jeanette Ahlandsberg (M)
Maria Håård (C)

Patrik Gunnarsson (M)
Catrine Pålsson (M)
Peter Wedel (L)
Karolina Johansson (KD)
Carin Larsson (NL)

Övriga deltagare

Karin Kollberg, Ellinor Egefors, Karin Axzell Nymark

Utses att justera
Justeringsdatum

Espen Bjodal
2022-05-04

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§28-30, §§32-37

……………………………….
Anneli Drakenberg
Ordförande
……………………………….
Karin Teljstedt

…………………………………

Justerande
………………………………..
Espen Bjodal

…………………………………
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Äldrenämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2022-04-27
2022-05-05
2022-05-27

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadhus

Underskrift
……………………………………………..
Anneli Drakenberg
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§28
§29
§30
§32
§33
§34
§35
§36
§37

Fastställande av föredragningslista
Ekonomisk månadsrapport för mars 2022
Motion – Skapa seniorboenden i alla kommundelar
Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till PRO Saltsjöbaden
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg, HÖK
Information från äldreenheten
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälningar
Övriga frågor

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Äldrenämnden fastställer utsänd föredragningslista.
Beslutsgång
Äldrenämnden fastställde utsänd föredragningslista.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

ÄLN 2022/62

Ekonomisk månadsrapport för mars 2022
Beslut
Äldrenämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Äldrenämndens ackumulerade utfall för mars 2022 ger ett överskott på ca 7 miljoner kronor.
Prognosen för helåret är noll.
Periodens överskott hänför sig till ett samlat nettoöverskott för hemtjänst på 2,8 miljoner
kronor, LSS på 1,8 miljoner kronor, särskilt boende avtal på 0,7 miljoner kronor samt
myndighet och huvudmannaskap 1,7 miljoner kronor.
Särskilt boende check ger ett nettounderskott på 0,7 miljoner med både intäkter och kostnader
som överstiger de budgeterade volymerna. Intäkterna är 4,7 miljoner högre och kostnaderna
5,5 miljoner högre.
Korttidsboende visar ett underskott på 1,4 miljoner. Även här är utfallet på kostnadssidan
högre en budgeterat, då efterfrågan är stor.
Enheten bedömer att behovet av hemtjänsttimmar ökar över tid i takt med budgeterade
volymer liksom att kostnader för myndighet- och huvudmannaskap kommer att öka senare
under året när beslutade IT-kostnader för det nya verksamhetssystemet och
personalförstärkningar fullt ut är implementerade.
Handlingar i ärendet
Tjsk Ekonomisk månadsrapport mars 2022 äldrenämnden
Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport ÄLN mars 2022
Beslutsgång
Äldrenämnden beslutade i enlighet med det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

ÄLN 2021/226

Motion – Skapa seniorboenden i alla kommundelar
Inkom den 13 december 2021 av Lina Rasmussen med flera, (V)
Beslut
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med hänvisning till att det redan finns ett
balanserat utbud av seniorbostäder i hyresrättsform i flera kommundelar i Nacka.
Motionen är i och med detta färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Förslagen i motionen är att Nacka kommun sluter avtal med någon eller några befintliga
fastighetsbolag som bygger bostäder i Nacka för att blockhyra och erbjuda seniorer bostäder
med kommunen som hyresvärd. Bostäder föreslås att finnas i alla kommundelar.
Enligt Boverkets enkät 2022 råder det en balans på bostadsmarknaden i dagsläge med utbudet
och efterfrågan av seniorbostäder i Nacka. Ett antal privata hyresvärdar hyr seniorbostäder i
de flesta kommundelar i Nacka. Regeringen erbjuder ett generöst investeringsstöd för alla
bostadsutvecklare som vill bygga seniorbostäder som är hyresrätter. Vilket också har
attraherat bostadsutvecklarna i Nacka att bygga nyproducerade seniorboenden. Eftersom det
finns ett balanserat utbud av seniorbostäder som är hyresrätter, och regeringens
investeringsstöd motiverar bostadsutvecklarna att bygga mer av dessa boenden
rekommenderar äldreenhet att föreslagen i motionen avslås. Äldrenämnden arbetar redan för
ett brett utbud av olika särskilda boendeformer utifrån Strategin för hälsosamt åldrande Nacka en äldrevänlig kommun.
Handlingar i ärendet
tjsk Motion - Skapa seniorboenden i alla kommundelar
Bilaga_ Motion – Skapa seniorboenden i alla kommundelar (V)
Beslutsgång
Espen Bjordal (S) yrkade bifall till förslagen i motionen. I yrkande instämde Päivi Dahlin
(NL) och Ninni Lindberg (MP).
Karin Teljstedt (KD) yrkade bifall till det utsända förslaget.
Äldrenämnden avslog Espen Bjordals yrkande och beslutade i enlighet med Karin Teljstedts
yrkande.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Espen Bjordal lät anteckna följande för Socialdemokraterna:
Ett tryggt boende lägger grunden för en trygg vardag, motverkar oönskad ensamhet och är
allmänt viktigt för välbefinnandet och hälsan. För många innebär dock åldrandet en smygande
känsla av otrygghet. Många äldre känner oro, otrygghet och ibland ensamhet i sin bostad,
samtidigt som de är för friska för att få bo på ett äldreboende.
Äldreboenden är i dag förbehållna personer som behöver mycket vård och omsorg och som
behöver personal i sin omedelbara närhet, dygnet runt. Äldre efterfrågar mer inflytande över
sin boendesituation och fler boendeformer att välja på. I väntan på att Nacka ska bygga
trygghetsboenden saknas vi idag alternativ som överbryggar steget mellan hemtjänst och
äldreboende. Det behövs fler alternativ för äldre som är för friska för att bo på ett
äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i den egna
bostaden. Det finns många fördelar med att kommunen ser över möjligheten att erbjuder
olika typer av boenden och för att vi som kommun ska klara den framtida demografiska
utvecklingen behöver vi se över möjligheten av skapa flera bostäder med varierad
upplåtelseform. Det kommer behövas både normalstora och små lägenheter med rimlig hyra
samt alternativa boenden som exempelvis kollektiv- och generationsboenden. Kommunen har
rent demografiskt ganska klart för sig hur många äldre som bor och kommer bo i kommunen
men har begränsad insyn hur den enskilde pensionären upplever sin vardag. För att förebygga
isolering och ofrivillig ensamhet yrkar Socialdemokraterna för att bostäder för äldre i första
hand ska placeras nära kommunikationer, service, handel, eller i anslutning till en park, ett
torg eller mer naturnära områden.
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
Nackalistan vill poängtera vikten av en bra och ändamålsenlig äldreomsorg. Det finns många
äldre nackabor, som är i behov av billiga och ändamålsenliga hyresrätter i alla Nackas
kommundelar. Regeringen ger generösa investeringsstöd till kommunerna för att bygga
seniorbostäder, som är hyresrätter. Motionen syftar till att kommunen är huvudansvarig för en
del av dessa bostäder, så att hyrorna blir rimliga. Andelen äldre i Nacka kommer att öka och
många kan bo hemma längre än förut pga bättre hälsa och tillgång till anpassade
hjälpinsatser. Det är viktigt att vi ser till att de äldre kan ha en meningsfull livssituation.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

ÄLN 2022/57

Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till PRO
Saltsjöbaden
Beslut
Äldrenämnden bifaller delvis PRO Saltsjöbadens med organisationsnummer 814000-6019
ansökan om verksamhetsbidrag med 80 000 kronor för 2022. Verksamhetsbidragets
användning ska redovisas skriftligen till äldrenämnden senast den 1 november 2022
Sammanfattning av ärendet
PRO Saltsjöbaden med organisationsnummer 814000-6019 har inkommit med en ansökan till
Äldrenämnden i Nacka kommun gällande ett verksamhetsbidrag om 120 000 kronor för 2022.
Fokus för verksamheten är olika aktiviteter inom friskvård samt bryta social isolering för
äldre samt kulturell verksamhet. PRO Saltsjöbaden bedriver ett hälsofrämjande arbete för och
med äldre som kan bidra till att en svår livssituation hindras eller minskar. Äldrenämnden är
mycket positiv till hur PRO Saltsjöbadens aktiviteter kompletterar äldrenämndens
hälsofrämjande verksamhet. Föreningen anger i sin ansökan att 40 000 kronor ska användas
till lokalhyra. I förhållande till tidigare års ansökta bidrag samt de nya upplåtelseformerna för
lokalen Sturevägen 12 med tillhörande riktlinjer för avgifter i äldrenämndens lokal, avslås en
del av ansökan.
Äldrenämnden föreslås att delvis bifalla PRO Saltsjöbadens ansökan med 80 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2022.
Handlingar i ärendet
Tjsk Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till PRO Saltsjöbaden
Bilaga 1 PRO Saltsjöbaden ansökan verksamhetsbidrag 2022
Bialga 2 PRO Saltsjöbaden redovisning verksamhetsbidrag 2021
Bilaga 3 PRO Saltsjöbaden verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021
Beslutsgång
Äldrenämnden beslutade i enlighet med det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

ÄLN 2021/194

Huvudöverenskommelse om länsövergripande
samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
Beslut
Äldrenämnden föreslår att kommunstyrelsen antar huvudöverenskommelsen om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
Sammanfattning av ärendet
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till
huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län, HÖK.
 Överenskommelsen fastställer principer för: parternas gemensamma och respektive
ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv vård och omsorg
 struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen
 hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt
 hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp.
Målgruppen är personer i alla åldrar i behov av sammanhållna insatser från kommun och
regionen.
Storsthlms styrelse beslutade den 14 oktober 2021 att rekommendera kommunerna i länet att
anta överenskommelsen. Överenskommelsen träder i kraft 2022-07-01 och gäller därefter tills
vidare. Nacka kommun bör anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg, HÖK.
Handlingar i ärendet
Tjskr_Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och
omsorg, HÖK
Bilaga 1_Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och
omsorg
Bilaga 2_Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa vård och omsorg

Beslutsgång
Äldrenämnden beslutade i enlighet med det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
NL välkomnar denna överenskommelse, som förhoppningsvis leder till att vården och
eftervården blir smidig. Samordnande funktion ska inrättas. NL har budgeterat för en
äldreombudsman och vi ser nu en öppning för en sådan i och med denna nya
överenskommelse. Eftersom den nya tjänsten behöver backas upp av ett antal medarbetare, så
bör en av dem vara speciellt inriktad på de äldre, så att man följer upp IBIC för de äldres
bästa.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Information från äldreenheten
Beslut
Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Äldrenämnden får muntlig information om:
 Beredskapsförmåga i kriser - justering, inventering och förstärkning av viktig
verksamhet såsom vatten och el. För anordnarna styr vi genom våra villkor att de
också ska ha en beredskapsförmåga.
 Äldreenheten har skickat en påminnelse till alla anordnare om att uppdatera
beredskapsplaner, framför allt avseende eventuell värmebölja.
 Bemanningsläget på äldreenheten under sommaren.
Beslutsgång
Äldrenämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

ÄLN 2022/27

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Äldrenämnden noterar anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Äldrenämnden noterar följande delegationsbeslut:
 IBIC SoL Äldre, LSS för äldre, Äldreomsorg, 2021-11-29—2022-02-10
 IBIC SoL Äldre, LSS för äldre, Äldreomsorg, 2021-02-11—2022-04-13
Handlingar i ärendet
tjsk Anmälan delegationsbeslut
bilaga Delegationsbeslut
Beslutsgång
Äldrenämnden noterade anmälda delegationsbeslut.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

ÄLN 2022/28

Anmälningar
Beslut
Äldrenämnden noterar anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Äldrenämnden noterar följande anmälningar:
 NSC Sjötäppan, utrednings lex Sarah, ÄLN 2022/41 daterad 2022-03-21
 NSC Talliden, rapport och utredning lex Sarah, ÄLN 2022/55, daterade 2022-02-22
respektive 2022-03-29
 NSC Ektorp, rapport lex Sarah, ÄLN 2022/56, daterad 2022-03-22
 Hemma och Bo Hemtjänst, rapport lex Sarah, ÄLN 2022/63, daterad 2022-03-23
 Äldreenheten – handläggargruppen, Rapport, utredning samt åtgärdsplan, ÄLN
2022/61, daterade 2022-01-03, 2022-02-22 respektive 2022-03-30
Handlingar i ärendet
tjsk Anmälningar ÄLN 2022-04-27
bilaga Anmälningar
Beslutsgång
Äldrenämnden noterade anmälningarna till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Övriga frågor
Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

