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§ 10. Skrivelse om vilka åtgärder har eller planerar
äldrenämndens förvaltning göra för att utreda de faktiska
omständigheterna kring smittspridningen av
coronaviruset, covid-19
Dnr 1.6-370/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-25.
Leif Söderström (SD) har i en skrivelse till äldrenämnden
framfört att för äldreomsorgens framtida trovärdighet och de
avlidnas anhörigas skull är det viktigt att de faktiska
omständigheterna kring smittspridningen och dess orsaker
klarläggs.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt de
erfarenheter och kunskap som utvecklats sedan starten av
coronapandemin. Den handlingsplan som upprättades av
äldreförvaltningen i samarbete med stadens medicinskt
ansvariga sjuksköterskor (MAS) och som bedömdes som
prioriterade utvecklingsområden i staden överensstämmer med
SKR:s sammanställning av de erfarenheter och kunskap som
utvecklats sedan starten av coronapandemin.
Äldreförvaltningen redovisar bland annat regelbundet
lägesrapporter för hemtjänsten och särskilda boendeformer
gällande smittspridningen av covid-19 som fortsätter att
minska. Därutöver utförs smittspårning av
verksamhetsansvariga i aktuella fall i samverkan med
smittskyddsteam och behandlande läkare för att analysera
smittvägar och vidta eventuella åtgärder.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 11. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024
Dnr 3.1-366/2020

Äldrenämndens beslut
1. Som svar på remissen ”Riktlinjer för bostadsförsörjning
2021-2024” hänvisas till vad som anförs i
exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets,
äldreförvaltningens och socialförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett gemensamt
tjänsteutlåtande med exploateringskontoret,
stadsbyggnadskontoret och socialförvaltningen.
Kommunstyrelsen gavs i kommunfullmäktiges budget 2020 i
uppdrag att i samarbete med exploateringsnämnden,
stadsbyggnads-nämnden, socialnämnden, äldrenämnden och
Stockholms Stadshus AB ta fram Riktlinjer för
bostadsförsörjningen 2021-2024. Kommunstyrelsen har skickat
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 på remiss till
exploateringsnämnden, stadsbyggnads-nämnden,
socialnämnden och äldrenämnden som gemensamt besvarar
remissen.
Enligt bostadsförsörjningslagen 2013:866 ska kommunen
planera så att förutsättningar finns för alla kommunens invånare
att kunna leva i goda bostäder.
I förslaget till riktlinjer framgår bland annat följande. Ett
kraftigt bostadsbyggande för att underlätta bostadsförsörjningen
är en av kommunkoncernens mest prioriterade uppgifter. Staden
har inflytande över bostadsförsörjningen genom sitt
markinnehav, ansvaret för den fysiska planeringen samt genom
de tre allmännyttiga bostadsbolagen, bostadsförmedling, ett
bolag för omsorgsbostäder och SHIS en stiftelse som arbetar
med boendefrågor för utsatta grupper.
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Befolkningsökningen och den demografiska utvecklingen gör
att det finns behov av fler bostäder för samtliga grupper som
omfattas av riktlinjerna. Enligt den hushållsprognos staden låtit
ta fram behövs knappt 7 000 bostäder tillkomma varje år fram

