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§ 1 Genomgång av närvaro
Ordföranden Michaela Hollis (KD) öppnar sammanträdet.
Noteras närvarande ledamöter och ersättare.

§ 2 Val av justerare
Ordföranden Michaela Hollis (KD) utses att tillsammans med vice
ordföranden Torun Boucher (V) justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering
Anmäls att äldrenämndens protokoll från sammanträde
den 16 november 2018 har med godkännande justerats
den 19 november 2018.

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan med godkännande till
handlingarna.

§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Inga frågor anmäls.
Dagordningen godkänns med den ändringen att tilläggsärendet
§ 15 ”Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2018
med prognos för årets slut” tas upp efter § 12 och före behandling
av § 13.

§ 5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Inga skrivelser från nämndens politiker har inkommit.
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§ 6 Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen Ann-Christine Hansson informerar om följande:
-

Årets sista nämndsammanträde den 11 december äger rum i
konferenslokaler på Hantverkargatan 3D.
Strax efter avslutat nämndsammanträde bjuds äldrenämnden
till en julavslutning i Ragnars skafferi (inbjudan dukades).

-

Den 29 januari 2019 äger rum en heldagskonferens för
äldrenämnden i konferenslokaler Helio vid Hötorget och
avslutas med nämndens sammanträde.
Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Avdelningschefen Annelie Svensson informerar om en Lex Sarah
anmälan och pågående utredning. Förvaltningen återkommer med
mer information när utredningen blir klar.
Strategen Christina Österling informerar om IVO:s
(tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård och socialtjänst)) nya
regler för bl.a. beviljande av tillstånd för privata hemtjänstutförare
enligt en ny lag som träder i kraft den 1 januari 2019.
De nya reglerna definierar vilka verksamheter som behöver tillstånd
från IVO. Samtidigt börjar nya krav gälla för att få behålla ett
tillstånd. Från den 1 januari 2019 behöver även följande
verksamheter tillstånd från IVO:
Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL)
Ledsagarservice enligt LSS
Biträde av kontaktperson enligt LSS
Avlösarservice i hemmet enligt LSS.
Äldreförvaltningen bereder däför ett ärende till äldrenämnden som
tar upp nödvändiga ändringar i kravspecifikation i
upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag för kommande
upphandlingar av hemtjänst.
Mer information om detta finns på https://www.ivo.se/tillstand-ochregister/nya-tillstandsplikter-2019/
Ordföranden Michaela Hollis (KD) tackar för information.
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