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Närvarande:
Ledamöter :
Joakim Larsson (M), ordförande
Christopher Ödmann (MP), vice ordförande
Olle Andretzky (M)
Birgitta Breile (M)
Dennis Wedin (M)
Kitty Ericsson (M)
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Helen Jäderlund Eckardt (FP)
Gabriel Marawgeh (S)
Norma Aranda de Gutiérrez (S)
Eivor Karlsson (MP)
Torun Boucher (V)
Ersättare:
Helena Bonnier (M)
Elisabeth Bäckström (M)
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Inga-Lill Persson (FP)
Madeleine Sjöhage (C)
Magnus Nilsson (S)
Manlio Palocci (S)
Sarah Johansson (MP)
Anders Ödmark (MP)
Brit Rundberg (V)
Förhinder:
Ledamoten Mirja Räihä (S) samt ersättarna: Marianne Pettersson
(M), Mathias Hellichius (M), Hanna Gerdes (FP) och Catarina
Carbell (S).
Tjänstgörande ersättare:
Magnus Nilsson (S) för Mirja Räihä (S).
Närvarande tjänstemän:
Förvaltningschefen Eva Frunk Lind, avdelningscheferna Karin
Ekdahl Wästberg, Marianne Silvén-Hedenström, Raili Karlsson
och AnnMarie Ståhl, kommunikatören Carl Smitterberg,
nämndsekreteraren Barbara Ahlmark samt biträdande
borgarrådssekreteraren Patrik Ljungman.

§1
Närvarande
Noteras närvarande ledamöter och ersättare.

§2
Val av justerare
Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans
med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3
Anmälan av protokollsjustering
Anmäls att äldrenämndens protokoll från den 25 mars 2014 har justerats.
Äldrenämndens beslut
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Anmäls frågor från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) från den 24
april 2014 som angår MAS på Koppargården, branden på
§4
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Vintertullen och införandet av de nya ersättningssystemen för vårdoch omsorgsboenden.
Direktören Eva Frunk Lind besvarar frågorna och tillägger att
biträdande avdelningschefen Marita Åkersten kommer till nästa
nämnd sammanträde för att informera om införande av nya
ersättningssystem och tidsregistrering i hemtjänsten.
Inga fler frågor anmäls och därefter fastställs dagordningen.

Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Inga skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare inlämnats.
§5

§6
Förvaltningschefens information
Avdelningschefen AnnMarie Ståhl presenterar ärendet § 9
Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre,
hemtjänst, servicehus och dagverksamheter för år 2013.

§7

Revisionskontorets projektrapport nr 1/2014
”paraplysystemet säkerhet och ändamålsenlighet”

Remiss från revisionskontoret, revisorsgrupp 1, dnr 3.1.3-138/2013,
för yttrande senast 2014-05-09
Ärende
Föreligger ärende dnr 140-44/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen
Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann
m.fl. (MP). Ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) och
ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).
Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till
beslut med instämmande av
Ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) anmäler eget särskilt
uttalande.
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Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
förvaltningens förslag som stöds av (M) och (FP) med instämmande
av (MP), (S) och ersättaryrkande från (C) samt eget förslag till
beslut från (V).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten
för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP),
(S) och ersättaryrkandet från (C).
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till revisionskontoret, revisorsgrupp 1
och kommunstyrelsen som sitt yttrande över
projektrapporten nr 1/2014 ”Paraplysystemets säkerhet och
ändamålsenlighet”.
Reservation från (V):
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) och
hänvisar till eget yrkande:
”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att som svar på
remissen överlämna äldreförvaltningens tjänsteutlåtande till
revisionskontoret samt därutöver tillägga:
Vänsterpartiet vill särskilt understryka vikten av en långsiktig
strategisk plan för stadens sociala verksamhetssystem. Det finns två
saker som särskilt måste beaktas i ett förbättringsarbete.
Mångfalden av nivåer och utförare i staden är den ena och de
ökande kraven är den andra. Utifrån ett perspektiv att staden i
framtiden har som målsättning att ta över hemsjukvården så
kommer kraven på säkerhet att öka ytterligare, och det kan vara en
god idé att redan i dag lägga resurser på att ta höjd för detta.
Förvaltningen lyfter i sitt svar balansgången mellan säkerhet och
användarvänlighet. Vi menar att staden naturligtvis måste ställa
krav på leverantören av systemet att dessa två faktorer hela tiden
samspelar – men ur ett medborgarperspektiv så måste säkerheten
vara den ledande faktorn.
Vi vill framhålla att vi delar revisorernas uppfattning att
spårbarheten måste vara mycket god. Det är oroväckande att konton
idag är möjliga att dela på flera individer. Det är också viktigt att
inloggning i alla steg bara ska gå att göra med en och samma
identitet.”
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”Vi socialdemokraterna anser att det är bra att utomstående
emellanåt granskar de system som staden använder. När det gäller
den typen av system som Paraplysystemet, som innehåller
individuppgifter, är det extremt viktigt med god säkerhet och att
systemet går att lita på. Då bör revisionsrapporten ses som ett led i
kvalitetsutveckling framöver.”

§8

Remiss av ”Detaljerad krav- och behovsanalys
avseende gemensam IT-service och beslut om
förnyad centralupphandling av GSIT”

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 031-961/2013, för yttrande
senast 2014-05-07
Ärende
Föreligger ärende dnr 150-80/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen
Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher
Ödmann m.fl. (MP) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage
(C).
Ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag
till beslut.
Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens
förslag som stöds av (M) (FP) och (MP) med instämmande av
ersättaryrkande från (C), eget förslag till beslut från (S) och eget
förslag till beslut från (V).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten
för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP)
och ersättaryrkandet från (C).
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Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på
remissen av förslag till ”Detaljerad krav- och behovsanalys
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avseende gemensam IT-service och beslut om förnyad
centralupphandling av GSIT”.
Reservation från (S):
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S)
och hänvisar till eget yrkande:
”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar att överlämna
ärendet utan egen ställningstagande.”
Reservation från (V):
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) och
hänvisar till eget yrkande:
”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar
- att avstyrka förslaget att förlänga avtalet med Volvo IT i
ytterligare två år efter 2016
- att anföra följande
Stadens upphandling av gemensam IT-service från Volvo-IT har
med rätta fått motta mycket kritik. Den genomfördes utan
föregående behovsanalys och utan tillräcklig kostnadsanalys. Detta
har kritiserats av stadens revisorer. För flertalet av stadens bolag
och förvaltningar har avtalet inneburit både sämre och dyrare ITservice.
Det kan vara nödvändigt med en gemensam IT-service för staden.
Detta konstaterades i en utredning redan 2006. Det är däremot inte
nödvändigt att denna upphandlas av ett privat bolag i Göteborg.
Vi anser att upphandlingen gjordes på ett alltför lättvindigt sätt.
Det fanns dessutom bara två anbud. Anbuden borde ha jämförts
med kostnaden och effekterna av att driva servicen i egen regi och
med anpassning till stadens varierande behov.
Bara upphandlingsprocessen handlar om gigantiska summor.
Projektkostnaderna av ett införandeprojekt uppskattas till i
genomsnitt 40-50 mnkr per år under perioden 2014-2018. Om det
skulle bli byte av leverantör uppskattas kostnaderna till ytterligare
cirka 200 mnkr per år under överföringsperioden.
En utvärdering av upphandlingen har gjorts på uppdrag av
stadsledningskontoret, som själva ansvarade för upphandlingen. Det
är inte tillräckligt när det handlar om så stora pengar.
Vi anser att det bör göras en ordentlig oberoende granskning av
utfallet av detta avtal för stadens bolag och förvaltningar. Dessutom
bör en utredning göras om möjligheten att staden själv återtar
ansvaret för IT-service. Innan så har skett bör inget beslut tas om att
förlänga avtalet med ytterligare två år.”
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§9

Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende
för äldre, hemtjänst, servicehus och
dagverksamheter för år 2013

Ärende
Föreligger ärende dnr 410-111/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen
Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann
m.fl. (MP), ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S), ledamoten
Torun Boucher (V) samt med stöd av ersättaryrkande från
Madeleine Sjöhage (C).
Ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) anmäler eget särskilt
uttalande med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen med förslag att
kommunstyrelsen överlämnar rapporten till
kommunfullmäktige.
Särskilt uttalande från (S) med instämmande av (V):
”Det är viktigt att på olika sätt kunna följa upp verksamheterna,
både i egen regi och i andra styrformer. Vi kan dock konstatera att
det kan vara lättare att snabbt korrigera och utveckla de
verksamheterna som bedrivs i egen regi än de som bedrivs i privat
regi eller av entreprenörerna. Såvitt vi kan förstå tillgodoräknas inte
egenregiverksamheten denna kvalitet i den redovisade
uppföljningen.
Det är också så att den majoritet, som har styrt staden de två gångna
mandatperioderna, har haft som ett uttalat politiskt mål att minimera
den kommunala verksamheten. Följaktligen har man visat föga
intresse för att utveckla egenregiverksamheten.
De brister som uppföljningen visar i egenregiverksamheten är
rimligen en återspegling av denna strävan från majoritetens sida.”
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§ 10

Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämnder och
stadsdelsnämndernas verksamhet inom
äldreomsorg i egen regi

Ärende
Föreligger ärende dnr 310-118/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen
Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann
m.fl. (MP) ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) och samt med
stöd av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).
Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till
beslut.
Ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) anmäler eget särskilt
uttalande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
förvaltningens förslag som stöds av (M) och (FP) med instämmande
av (MP), (S) och ersättaryrkande från (C) och eget förslag till beslut
från (V).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten
för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP),
(S) och ersättaryrkande från (C).
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande med förslag till en stadsgemensam
uppdragsbeskrivning för egenregiverksamhet.
2. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, i samband
med revidering av förfrågningsunderlaget för
hemtjänsten, kontinuerligt revidera underlag till
uppdragsbeskrivningar.
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Reservation från (V):
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) och
hänvisar till ett eget yrkande:
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”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden avslår förvaltningens förslag
till en gemensam uppdragsbeskrivning för egen regiverksamhet och
vi anför följande:
I enlighet med Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen den
28 november 2012 så avslår Vänsterpartiet dagens ärende. I vår
reservation framförde vi då att överenskommelser för verksamheter
i egen regi inte ska tas fram, utan styrning och uppföljning ska
göras inom ramen för nuvarande system.
Vi anser inte att uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi
är nödvändiga. Upp-följningen ska vara bra men behöver inte
byråkratiseras. Varje nämnd tar fram verk-samhetsplaner utifrån
riktlinjer och budget. Stadens verksamheter ska bedrivas enligt
nämndens demokratiskt fattade beslut, målen konkretiseras på
enhetsnivå och resultatet återkopplas till nämnden. Däremot kan
dialogen mellan verksamheter och nämnd utökas. Att efterlikna
näringslivet i en demokratiskt styrd verksamhet gör det politiska
ansvaret diffust. Medborgarna betraktas som kunder, fast välfärden
inte fungerar som en marknad. Ansvaret för nedskärningar blir inte
lika tydligt för medborgarna. Den omfattande
konkurrensutsättningen som har pågått sedan 2007, där staden
reglerat förhållanden i avtal, har inte gett någon
kvalitetsförbättring.”
Särskilt uttalande från (S):
”Vi socialdemokraterna instämmer i det som Kommunstyrelsens
Pensionärsråd (KPR) anger i sina synpunkter om
ickevalsalternativet. Det självklara måste vara att kommunen står
för hemtjänst i de fall den enskilda individen inte väljer själv. Vår
ingång har varit densamma och det lottningssystemet som finns i
dag är både dålig och ovärdig.”
§ 11

Utvärdering av försöksverksamhet med
korttidsvård för svårt sjuka äldre

Ärende
Föreligger ärende dnr 330-126/2014
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Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen
Jäderlund Eckardt (FP) med instämmande av vice ordföranden
Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Gabriel Marawgeh
m.fl. (S), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från
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Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget
särskilt uttalande.
Ledamoten Gabriel Marawgeh (S) anmäler eget särskilt uttalande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag att under år
2014 använda de, i budget, avsatta medlen om 1,0 mnkr för
fortsatt försöksverksamhet inom Serafens äldreboende.
Särskilt uttalande från (MP):
”Denna form av korttidsvistelse får inte gå ut över möjligheterna att
erbjuda korttidsvistelse som avlastning för anhörigvårdare och som
tillfälligt stöd efter t.ex. sjukhusvistelse.”
Särskilt uttalande från (S):
”Korttidsboende är en viktig vårdform, dock inte bara för dem som
är så svårt sjuka att verksamheten egentligen är ett slags
hospiceverksamhet. Korttidsboenden generellt utgör en viktig länk
mellan akutsjukvården och stadens äldreomsorg. Men det kan vara
oerhört svårt att få biståndsbedömning till ett korttidsboende.
Statistik från akutmottagningarna i länet visar att de som får ligga
längt på akutmottagningarna är patienter som är över 80 år gamla.
Det är också den patientgruppen som ofta återkommer till
akutmottagningarna för återinläggning, detta beror på att man inte
är tillräckligt kry för att klara sig hemma med hemtjänst. I dessa fall
kan korttidsboendet vara den viktiga mellanvårdformen som skulle
kunna hindra att den äldre måste återigen åka till akutmottagningen.
Sjukhusen har pågående projekt för att från sitt håll arbeta med
detta. Det behövs dock en motprestation från kommunens sida för
att förhindra återinläggningar och långa väntetider på
akutmottagningarna, i de fall har korttidsboenden en viktig roll
Vi håller med KPR och deras krav att permanenta verksamheten
och ett sådant korttidsboende inrättas i varje region.
Korttidsboenden ska vara väl bemannade och de anställda måste ha
adekvat kompetens.”
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§ 12

Redovisning av Överenskommelsen mellan
Stockholms stad och den idéburna sektorn
för år 2013

Gemensamt ärende för socialnämnden och äldrenämnden
Ärende
Föreligger ärende dnr 730-86/2014
(socialnämndens dnr 2.6.1-86/2014)
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner det gemensamma för
äldreförvaltningens och socialförvaltningens tjänsteutlåtande
med en redovisning av överenskommelsen mellan
Stockholms stad och den idéburna sektorn och lägger
redovisningen till handlingarna.
§ 13

Fördelning av medel i projekt ”Ungdomsbesök på
vård- och omsorgsboenden för år 2014

Ärendet
Föreligger ärende dnr 340-91/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen
Jäderlund Eckardt (FP) med instämmande av vice ordföranden
Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Gabriel Marawgeh
m.fl. (S), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från
Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget
särskilt uttalande.
Ledamoten Gabriel Marawgeh (S) anmäler eget särskilt uttalande.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
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Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på
remissen av betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem inom
socialtjänsten” (SOU 2014:2).
Särskilt uttalande från (MP):
”Ungdomssatsningen på vård och äldreboenden har varit mycket
lyckad och uppskattad. Vi anser därför att den bör fortsätta och
utvecklas.”
Särskilt uttalande från (S):
”Det är positivt att ungdomar vill ha dessa anställningar. Men vi
tycker att det är viktigt att göra en uppföljning av hur många av dem
avser att söka till vårdutbildningar. Vi anser att ingången till
ungdomsbesöken bör vara den framtida rekryteringen av vård- och
omsorgspersonal.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är
rekryteringsbehovet av undersköterskor ca 140 000 och av
sjuksköterskor ca 38 000 individer. Med tanke på detta så bör
ungdomsbesöken syfta till att öka rekryteringen till utbildningarna.”
§ 14

Uppföljningsrapport rörande Stadsarkivets
inspektion från den 25 april 2013

Ärende
Föreligger ärende dnr 40601-289/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens uppföljning
av Stadsarkivets inspektion från den 25 april 2013 rörande
hantering av allmänna handlingar och överlämnar
tjänsteutlåtandet till Stockholms stadsarkiv.
§ 15
Protokoll nr 4 fört vid
äldrenämndens sammanträde
tisdagen den 29 april 2014

Lägesrapport rörande e-tjänsten ”Jämför service”
för våren 2014

Ärende
Utdragbestyrkande
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Föreligger ärende dnr 254-92/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
§ 16

Information gällande äldreförvaltningens
samverkan kring internationella projekt

Ärende
Föreligger ärende dnr 720-82/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
§ 17

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars
2014 för äldrenämnden med prognos för året

Ärende
Föreligger ärende dnr 122-94/2014
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för
perioden januari-april 2014 till handlingarna.
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§ 18

Anmälan av stadsrevisionens revisionsplan 2014

Ärende
Föreligger ärende dnr 140-115/2014. Revisionsplan fastställd av
revisionsgrupp 1, dnr 3.1.1-105/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
§ 19

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens
pensionärsråd från den 22 april 2014

Föreligger protokoll nr 4 från kommunstyrelsens pensionärsråd från
sammanträde den 22 april 2014.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
§ 20

Anmälan av protokoll från socialnämndens,
äldrenämndens och överförmyndarnämndens
gemensamma råd för funktionshinderfrågor från
den 10 april 2014

Föreligger protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och
överförmyndarnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor från den 10 april 2014.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 21

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd
för funktionshinderfrågor från den 17 mars 2014

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor från den 17 mars 2014.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
§ 22

Anmälan av postlista för tiden från och med
2014-03-01 till och med 2014-03-31

Föreligger äldreförvaltningens postlista för mars 2014.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
§ 23

Övriga frågor

Ordföranden Joakim Larsson (M) och direktören Eva Frunk Lind
informerar om att efter äldrenämndens sammanträde den 10 juni
2014 bjuds in nämnden till vårterminavslutning. Nästa
nämndsammanträde efter sommaruppehåll är den 23 september
2014.
Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Barbara Ahlmark, nämndsekreterare
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