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§ 6. Förvaltningschefens information/presentation
Biträdande avdelningschef Linda Hamnes presentarede
Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg.
Strateg Hanna Markkula presenterar Redovisning av beslut och
analys av dom – särskilt boende 2019.
Förvaltningschef Patric Rylander informerade om nytt
köhanteringssystem för särskilda boenden.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Äldreförvaltningen
2020-09-29

Sammanträdesprotokoll
Sida 5 (50)

§ 7. Tertialrapport 2 2020 för Äldrenämnden
Dnr 1.2.2-368/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 inklusive bilagor och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-09-11.
Uppföljningen i tertialrapporten fokuserar på nämndens bidrag
till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och
verksamhetsområdesmål. Efter årets två första tertial gör
äldreförvaltningen bedömningen att de mål, aktiviteter och
indikatorer som framgår av nämndens verksamhetsplan i
huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.
Effekterna av Coronapandemin har haft en stor påverkan på
äldreförvaltningens arbete under årets två första tertial och
kommer även fortsättningsvis ha betydelse. Detta beskrivs
närmare under rubriken "Konsekvenser av Covid-19-pandemin"
samt under nämndmålet "Äldrenämnden skapar förutsättningar
för att äldre har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet
och självbestämmande".
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. anmäler ett särskilt
uttalande enligt följande:
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Den pågående pandemin har mer än något annat påverkat vårt
samhälle. Effekterna ser vi alla i vår egen närhet. Antingen
genom att själva ha, eller genom att ha anhöriga som har,
drabbats av sjukdomen. Vi alla anpassar oss dagligen till de
rådande restriktionerna, som begränsar vårt liv och vårt
samhälle. Därtill påverkas vi alla av de långsiktiga effekterna

