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§ 18. Fördelning av statsbidrag avseende satsningen
Äldreomsorgslyftet
Dnr 3.4-367/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till modell
fördelning av statsbidrag avseende satsningen Äldreomsorgslyftet 2020.
2. Äldrenämnden beslutar att delegera till förvaltningschefen
att fördela statsbidrag för äldreomsorgslyftet i enlighet med
den modell som föreslås i detta ärende.
3. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-09-11.
Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom
att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till
vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Regeringen har
gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner
för detta ändamål och för 2020 har staden erhållit 36,3 mnkr för detta
ändamål.
I samband med den statliga satsningen har en överenskommelse
träffats mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Kommunal vars syfte är att underlätta såväl den akuta bemanningssituationen som den mer långsiktiga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. En intention med överenskommelsen är att satsningen ska
öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar inom äldreomsorgens verksamheter.
Äldreförvaltningen föreslår en modell för fördelning av medlen som
innebär att samtliga utförare, oavsett regiform, kan ta del av statsbidraget. Modellen innebär att arbetsgivaren ansöker om att få ta del av
medlen så snart den anställde antagits till utbildningen. Arbetsgivaren får ersättning för den anställdes lönekostnader under studietiden enligt ett schablonbelopp. Ansökningarna från arbetsgivarna
kommer att godkännas löpande så långt de avsatta medlen räcker.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 19. Redovisning av beslut och analys av domar – särskilt
boende 2019
Dnr 4.1-360/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-03.
Stadsdelsförvaltningarna sammanställer årligen antalet
delegations-beslut i enskilda ärenden och domar inom
äldreomsorgen och rapporterar uppgifterna till
äldreförvaltningen. Under 2019 fattade stadens
biståndshandläggare 3 248 beslut om vård- och omsorgsboende
varav 640 avslag och 595 om servicehus varav 311 avslag. Det
har meddelats 227 domar avseende särskilt boende varav 77
gick staden emot. Äldreförvaltningen har i ärendet
sammanställt uppgifterna om antalet beslut och domar rörande
särskilt boende under 2019.
Staden har riktlinjer för handläggning med syftet att säkerställa
rätts-säkerheten och likabehandlingen i bedömningen av
insatser. I ärendet sammanfattas de främsta skälen till att avslag
ges vilket är att den enskilde inte bedöms ha ett omfattande
omvårdnadsbehov. Hjälpen bedöms istället kunna tillgodoses
genom redan beviljade eller utökade insatser. En vanlig orsak
till att den enskilde vill flytta till servicehus handlar om att det
nuvarande boendet är otillgängligt. I ärendet görs även en
analys av de domar som gått staden emot.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S) lade fram ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta i
enlighet med detta.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.

