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§6

Förvaltningschefens information

Förvaltningens direktör Eva Frunk Lind informerar om ett
seminarium ”Ny teknik i äldreomsorgen” som KTH, OpenLab och
Teknikmarknad arrangerar den 28 maj 2015. Det är
heldagsseminarium till en kostnad på 1850 kr/deltagare.
Ordföranden Torun Boucher (V) föreslår att nämnden godkänner
kostnad för de politiker som vill delta i seminarium. Anmälan kan
göras själv eller genom nämndsekreteraren Barbara Ahlmark som
mejlar inbjudan till nämnden efter avslutat sammanträdet.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beviljar platser för de ledamöter och ersättare
som vill delta i seminarium ”Ny teknik i äldreomsorgen”
som KTH, OpenLab och Teknikmarknad arrangerar
den 28 maj 2015.
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§7
Underlag för budget för år 2016 med inriktning för
2017 och 2018
Dnr 122-74/2015
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande om budgetunderlag för år 2016 och
inriktning för 2017 och 2018 och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till
boendeplanering med förslag till föreändringar 20162020 för äldre i Stockholms stad (bilaga nr 1 till
tjänsteutlåtandet) och överlämnar till kommunstyrelsen
för vidare beslut.
Paragrafen justeras omedelbart
Ärendet
Ett led i Stockholms Stads långsiktiga planering är att stadens
samtliga nämnder årligen ska utarbeta en analys av verksamheten.
Nämndernas budgetunderlag ska innehålla en övergripande och
sammanfattande analys av verksamheten för de kommande åren.
Analysen avser både nämndens verksamhetsområde och det
stadsövergripande ansvaret.
Äldreförvaltningen redovisar behovsanalyser och prioriterade
utvecklingsområden för den kommande treårsperioden:
boendeplanering, personalförsörjning och kompetensutveckling
samt samverkan och verksamhetsutveckling.
Beträffande stadens boendeplanering vill äldreförvaltningen
framhålla vikten av samordning av planeringsprocessen mellan
stadens samtliga aktörer. Äldreperspektivet behöver inkluderas i all
samhällsplanering.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
10 mars 2015.
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Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S)
och ledamoten Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut med instämmande av
ersättaryrkande från Isabella Pettersson (Fi).
Utdragbestyrkande

