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Catarina Carbell (S)
Sarah Johansson (MP)
Anders Ödmark (MP)
Brit Rundberg (V)
Förhinder:
Ledamöterna: Dennis Wedin (M), Kitty Ericsson (M) och Torun
Boucher (V) samt ersättarna: Mathias Hellichius (M), Hanna
Gerdes (FP), Madeleine Sjöhage (C), Magnus Nilsson (S) och
Manlio Palocci (S).
Tjänstgörande ersättare:
Helena Bonnier (M) för Dennis Wedin (M), Marianne Pettersson
(M) för Kitty Eriksson (M), Brit Rundberg (V) för Torun Boucher
(V) samt Catarina Carbell (S) för Norma Aranda de Gutiérrez (S)
under behandling av §§ 1-5.
Närvarande tjänstemän:
Förvaltningschefen Eva Frunk Lind, avdelningscheferna Karin
Ekdahl Wästberg, Marianne Silvén-Hedenström, Raili Karlsson och
AnnMarie Ståhl, 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 29 april 2014 har justerats.
Äldrenämndens beslut
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4
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Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Anmäls tre frågor från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) från den 19
maj 2014: vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits på stadens vård- och
omsorgsboenden i samband med ett strömavbrott från den 31
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januari 2014 på Söder; kommer det nya digitala hjälpmedel för
äldre som ska välja stadens utförare, som föreslås i budget 2014,
innehålla kriterier som kollektivavtal, andelen av heltidstjänster,
avtal om meddelarskydd, personalens utbildning, mm; vilka rutiner
för anmälan om Lex Sarah gäller för att förhindra att dokument om
en vårdtagare sparas i en annan vårdtagares digitala mapp i
Paraplysystemet och hur detta förhåller sig till regler om sekretess?
Inga fler frågor anmäls och därefter fastställs dagordningen.

§5

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

§6
Förvaltningschefens information
Direktören Eva Frunk Lind informerar om Goda Exempel mässan
som har ägt rum den 13 maj 2014 i Globen Annexet. I mässan
presenterades 180 goda exempel från stadens verksamheter. Mässan
blev välbesökt. Under förmiddagen genomfördes flera seminarier
rörande äldreomsorgen och på eftermiddagen släpptes en ny bok
”Äldreomsorgens värdegrund”. Boken är skriven för inspiration
och kunskap för medarbetare inom stadens äldreomsorg och
kommer att spridas ut i verksamheterna. Boken delas ut till
närvarande nämndsledamöter och ersättare och kommer att skickas
ut till de politiker i äldrenämnden som fick förhinder.
Direktören Eva Frunk Lind informerar också om ett rådslag som i
dag ägde rum på Mälarbacken i Bromma. Ett till rådslag kommer att
genomföras den 26 maj på Älvsjö servicehus.
§7

Tertialrapport 1 för äldrenämnden för år 2014

Ärende
Föreligger ärende dnr 122-172/2014
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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 Mirja Räihä m.fl. (S) och tjänstgörande
ersättaren Brit Rundberg (V).
Utdragbestyrkande

