Protokoll
Sida 3 (22)

I sammanträdet deltar stadens äldreombudsman Linda Wikman
under behandling av pkt 6.
I sammanträdet deltar också den politiska sekreteraren vid
Kristdemokraternas kansli Mejke Runström och
borgarrådssekreteraren vid finansroteln Sarah Heidenborg.

§ 1 Genomgång av närvaro
Ordföranden Torun Boucher (V) öppnar sammanträdet.
Noteras närvarande ledamöter och ersättare.
Nämndsekreteraren Barbara Ahlmark informerar om att ersättaren
Gunilla Almén (MP) har avsagt sitt förtroendeuppdrag i
äldrenämnden. Kommunfullmäktige har förklarat hennes plats
vakant.
Ordföranden Torun Boucher (V) informerar om att igår har
kommunfullmäktige beslutat om att välja en ny ledamot för (MP)
efter Christopher Ödmann och hon välkomnar Anders Ödmark till
äldrenämnden som en ny gruppledare för (MP).
Anders Ödmark presenterar sig för nämnden.

§ 2 Val av justerare
Vice ordföranden Erik Slottner (KD) utses att tillsammans med
ordföranden Torun Boucher (V) justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering
Anmäls att äldrenämndens protokoll från den 14 december 2017
har justerats den 18 november 2017.
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Äldrenämnden lägger anmälan med godkännande till
handlingarna.

§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Inga frågor anmäls och dagordningen fastställs.

§ 5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
En gemensam skrivelse från vice ordföranden Erik Slottner (KD),
ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren
Johan Hjelm (L) med stöd av ersättaryttrande från Alfred
Askeljung (C) har dukats. Skrivelsen ”Om behov av revidering av
riktlinjerna för bidrag till ideella organisationer inom stadens
äldreomsorg” har fått dnr 1.6-81/2018.

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att överlämna skrivelsen
”Om behov av revidering av riktlinjerna för bidrag till
ideella organisationer inom stadens äldreomsorg”,
dnr 1.6-81/2018, till förvaltningen för beredning av svar.

§ 6 Förvaltningschefens information
Äldreombudsmannen Linda Wikman presenterar sina uppdrag och
sin rapport till Kommunfullmäktige och besvarar frågor från
nämnden.
I enlighet med instruktionen (KFs 2016:3) 4 § ska
äldreombudsmannen lämna vartannat år en rapport till
kommunfullmäktige om sin verksamhet samt de frågor om äldres
levnadsvillkor som ombudsmannen bedömer att
kommunfullmäktige behöver ha kännedom om.
Åldreombudsmannen kan däremellan lämna rapporter till
kommunstyrelsen för att t.ex. belysa brister inom ett område.
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