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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder onsdag den 15 januari kl. 
15:00 i Dalkarlen 
Tid: onsdagen den 22 januari 2020, kl. 15:00 

Plats: Gemaket, plan 6 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

Sekreterare: 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 27 januari 2020, kl. 08:30 

Temaärende – Redovisning av riktlinjer för handläggning för vård och 
omsorgsboende

Beslutsärenden 
1. Utvärdering av projektet trygg förstärkt hemgång -

slutrapport
ÄON 19/0114

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets

slutrapport gällande utvärdering av insatsen trygg förstärkt
hemgång.

2. Äldre- och omsorgsnämnden inför insatsen trygg förstärkt
hemgång inom ordinarie verksamhet. Insatsen kommer att
utvärderas och utvecklas fortlöpande för att möta eventuellt
förändrade behov.
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2.  Svar på extern revision gällande granskning av social 
dokumentation 
ÄON 19/0077 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse 
gällande genomförda och planerade åtgärder för att säkerställa en 
rättssäker social dokumentation. 

3.  Revidering av riktlinjer parboende 
ÄON 19/0116 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner revidering av riktlinjer för 
parboende. Riktlinjerna kommer vara giltiga tills det sker någon 
förändring i aktuella lagar eller förordningar. 

4.  Utredning av rätt till vård- och omsorgsboende 85+ 
ÄON 19/0107 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets utredning 
om rätten till vård- och omsorgsboende 85+. 

5.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
per den 31 oktober 2019 
ÄON 19/0117 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets 

rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 31 
oktober 2019 till kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 31 oktober 2019 till 
Kommunfullmäktige. 

 
 
 
 



 
 

 KALLELSE 3 (3)  

 Äldre- och omsorgsnämnden 
 Datum     
  2020-01-08     

 

6.  Redovisning av intern kontroll 2019 
ÄON 19/0112 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av intern 
kontroll 2019. 

7.  Intern kontrollplan för 2020 
ÄON 19/0113 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens interna 
kontrollplan för år 2020. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
Delegationslista avgiftsbeslut, 19-11-01 - 19-11-30 

Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 150 - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsordning 
2. Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021, 

cirkulär 19:62 
3. Storsthlms nyhetsbrev nummer 8 - 2019 
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 

november 2019 - Riktlinje för övergripande styrdokument 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 265 - Övergripande mål och budget 

2020 med planering för 2021-2022 

 

Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 
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