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Dnr: ÄLN 2021/217

Revidering av äldrenämndens reglemente
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för äldrenämnden enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelsen daterad 26 november 2021.
Beslutet förklaras som omedelbart justerat.

Sammanfattning
Äldreenheten har noterat att äldrenämndens reglemente behöver justeras på två punkter.
Den ena punkten rör behovet av att kunna upplåta lokaler per timme för verksamhet
riktad till seniorer. Den andra punkten rör äldrenämndens ansvar som huvudman för
kommunal vård och omsorg, där det tidigare felaktigt stått att äldrenämnden ytterst är
vårdgivare. Äldrenämnden föreslås anta förändringarna för vidare behandling av ärendet i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet
Äldreenheten har noterat att äldrenämndens reglemente behöver justeras på två punkter.
Möjlighet att kunna upplåta lokaler per timme
I nuläget har äldrenämnden avtal för hyra och drift av träffpunkten Lusthuset i Orminge
Folkets hus samt för Öppen mötesplats i Forum Nacka. Dessa verksamheter drivs av
Boo Folkets hus respektive Blomsterfonden AB. Äldrenämnden har således inte hittills
någon lokal som upplåts per timme. Genom att framöver kunna upplåta lokaler per
timme ser äldreenheten en möjlighet att nå ut till flera seniorer genom att många olika
föreningar kan nyttja dem, men även företag som verkar inom hälsofrämjande
verksamhet för seniorer. För att kunna upplåta lokaler direkt till olika aktörer behöver
äldrenämndens reglemente revideras.
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Nuvarande lydelse:
C. I äldrenämndens ansvar för de ovan angivna sakområdena ingår följande.
1. Planlägga, samordna och utveckla ansvarsområdena. I detta ingår att upprätta
bedömningar av behov av verksamhet inom nämndens ansvarsområde och verka för ett
bra och allsidigt utbud.
2. Kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper av
enskilda, vilka är verksamma inom äldrenämndens ansvarsområde.
3. Kunna ge uppdragsersättning till pensionärsförening eller annan
förening/sammanslutning för fullgörande av sådan uppgift inom äldreområdet som
nämnden vill stödja enligt sitt uppdrag och sina mål och får stödja enligt gällande
lagstiftning.
4. Utifrån sitt ansvarsområde vara remissinstans i frågor som rör fysisk planering.
Föreslagen lydelse i en ny tillagd punkt:
5. Att per timme kunna upplåta lokaler och utrymmen inomhus för förebyggande och
hälsofrämjande verksamhet för seniorer och utfärda erforderliga bestämmelser för deras
användning.
Äldrenämndens ansvar som huvudman för den kommunala vård och
omsorgen
Äldrenämndens uppgift och ansvar framgår av det reglemente som kommunfullmäktige
har fastställt. Reglementet anger att äldrenämnden ytterst är vårdgivare enligt 11 kap. 1 §
hälso- och sjukvårdslagen.
I äldrenämndens reglemente § 2 B står i nuvarande lydelse:
Äldrenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (exklusive ekonomiskt
bistånd), kommunal vård och omsorg och de uppgifter som enligt annan lag eller
författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd avseende personer över 65 år.
I detta ingår att nämnden är ytterst vårdgivare enligt 11 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen.
I samband med den granskning som kommunrevisorerna låtit revisionsfirman EY
genomföra av den medicinska kompetensen och patientsäkerheten inom äldreomsorgen
vid särskilda boenden, Revisionsskrivelse B 2021-11-24, föreslås att kommunfullmäktige
reviderar äldrenämndens reglemente genom att ansvaret som vårdgivare utgår.
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Äldrenämnden är huvudman för kommunal vård och omsorg, inte vårdgivare. Det är
respektive anordnare/utförare av särskilt boende för äldre som är vårdgivare.
Föreslagen lydelse:
Äldrenämnden är huvudman för kommunal vård och omsorg och fullgör kommunens
uppgifter inom socialtjänsten (exklusive ekonomiskt bistånd) och de uppgifter som enligt
annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd avseende
personer över 65 år.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Förslag till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn.

Bilagor
1. Förslag till reviderat reglemente för äldrenämnden
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