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§ 6. Förvaltningschefens information/presentation
Förvaltningschefen Margareta Östrand informerade om det
pågående problemet med telefonin. Det har påverkat
trygghetslarmen men det finns rutiner på plats för att hantera
problemet.
Förvaltningschefen Margareta Östrand informerar om Lagen
om samverkan vid utskrivning (LUS) och det ändringar som ska
träda i kraft 1 januari 2020.
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§ 7. Policy för sociala medier i Stockholms stad
Dnr 1.6-246/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-04-30
Stadsledningskontoret har tagit fram en policy för sociala
medier som gäller för alla Stockholms stads nämnder och
bolagsstyrelser. Policyn slår fast grundläggande principer och
ramar för stadens närvaro i sociala medier.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till policyn. Förvaltningen
anser att en policy för sociala medier kan bidra till att innehållet
i stadens sociala medier håller hög kvalitet, bland annat genom
att krav ställs på tydligt syfte med kontot och krav på
basinformation och bevakning.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Kerstin Thelander m. fl. (V) lämnar följande
särskilda uttalande:
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Vänsterpartiet ställer sig positiva till framtagandet av en
enhetlig sociala medier-policy. Utifrån ett äldreperspektiv anser
vi att det är extra viktigt att förvaltningen identifierar
kommunikationsmodeller som är anpassade efter hur äldre
använder sig av sociala medier. Vart ”rör sig” den äldre
befolkningen i sociala medier-landskapet, finns det särskilda
kanaler som är mer vanligt förekommande?

