Äldrenämndens protokoll nr 9/2013-11-19

Vi anser vidare att timmar som inte utnyttjats under en månad bör kunna överföras till
följande månad. Detta har tidigare utlovats och nu liggande revidering verkar vara ett
rimligt tillfälle att leva upp till detta löfte.”

§8

Remiss om skrivelse av Karin Rågsjö (V) om utvärdering av rapportering
av icke verkställda beslut
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1243/2013
Ärende
Föreligger ärende dnr 201-440/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt
(FP), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med instämmande av ersättaryrkandet från Madeleine Sjöhage (C).
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag
till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M), (FP), (S) och ersättaryrkande från (C) och två förslag till
beslut från (MP) och (V) var för sig.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för
förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S) och
ersättaryrkande från (C).
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
till kommunstyrelsen som sitt yttrande över remissen av skrivelse av Karin
Rågsjö (V) om utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut.

Reservation från (MP):
”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att
1. tillstyrka förslaget i skrivelsen
2. också säga följande
Målsättningen med anmälan av ej verkställda beslut, när den infördes, var att få bättre
överblick av äldreomsorgen och dess fortsatta planering. Efter fem år fungerar
fortfarande inte ej verkställda beslut tillfredsställande. Ej verkställa beslut omfattar,
förutom äldreomsorgen även personer enligt LSS och SOL inom individ- och
familjeomsorg, samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Utdragsbestyrkande
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När det gäller gruppboenden/särskilda boenden för vuxna i enlighet med LSS och SoL
har det nu visat sig att projektering och utbyggnad av särskilda boenden inte motsvarar
behoven. Akuta behov klaras med nödlösningar. Ibland placeringar långt från
närstående och mot sina egna önskemål. Detta är inte i linje med intentionerna i LSSlagen.
När det gäller äldreomsorgen så saknas det inte bostäder. Trots det nekas att många
äldre en plast på äldreboende eller servicehus. För kvartal 2, 2013 rapporterades 155
beslut som ej var verkställda för föregående period. Av dessa verkställdes 23 beslut
under perioden. 16 ärenden avslutades. På vilket sätt skedde detta? Avled personerna?
Alternativt återtog sin ansökan? Här behövs ett klargörande.
116 beslut var ej verkställda vid periodens slut då den äldre valt att vänta på önskat
boende. Om det beror på brist av attraktiva bostäder eller annan orsak är oklart. Staden
måste utreda varför äldre tackat nej. Somliga äldre hinner aldrig få ett önskat boende
förrän de dör. Även här krävs en utvärdering – och en förändring.
Samtidigt står det under ”Förvaltningens synpunkter” att ”Genom denna
sammanställning framkommer även att köande alltjämt finns i kön eftersom de tackat
nej till de platser som de erbjudits, även i de fall då de erbjudits plats hos den utförare
som de valt.” Även här vill vi veta orsaken. Vad beror detta på?
Nämndernas rapportering av ej verkställa beslut är en viktig återkoppling för att
fullmäktige ska kunna bedöma i vilken grad medborgarna får beslutade insatser
verkställda och vilka hinder det finns för verkställandet. Det viktigaste med rapporten
är att den är aktuell och ger möjligheter att snabbt reflektera över brister, skapa en
framförhållning och därmed besluta om verkningsfulla åtgärder.
Det behövs också större transparens från Stockholms stads sida så att politiker i
äldrenämnden såväl som fullmäktige får insyn, kan följa och därmed besluta om
lämpliga åtgärder när det gäller de äldres verkställda, eller icke verkställda, beslut.”
Reservation från (V):
”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden bifaller förvaltningens förslag och anför
följande som svar på remissen:
Det är korrekt att ej verkställda beslut inom äldreomsorgen till allra största delen beror
på att de äldre tackar nej. Varför de tackar nej vet vi dock inte.
Det finns boenden som är mer efterfrågade än andra boenden. Några boenden har
långa köer, andra boenden har inga köer. Det kan också finnas många anledningar till
att den äldre tackat nej, ibland har det inte med det erbjudna boendet att göra, utan med
andra privata faktorer. Ibland tackar man nej i hopp om att få plats på ett mer
eftertraktat boende. Det vore naturligtvis utomordentligt bra för boendeplaneringen om
vi hade statistik över vilka boenden som de äldre tackar nej till. Hur ser efterfrågan ut?
Det vet vi inte idag. Målsättningen för boendeplaneringen ska naturligtvis vara att
omsorgsboenden ska vara ”efterfrågansvärda”. Om vi kan se vilka boenden som
många tackar nej till, har vi möjlighet att utvärdera varför.
Utdragsbestyrkande
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Vi tycker därför att det vore utmärkt med en mer genomgripande utvärdering av
tillgång och efterfrågan av bostäder. Vilka boenden efterfrågas? Vilka boenden erbjuds
men tackas nej till? Hur ser statistiken ut för efterfrågan av de olika boendena?
Det vore även bra med en ordentlig utvärdering av själva biståndsbedömningen. Om
framtida behov av platser i äldreboenden bygger på biståndsbeslutade insatser dessa,
vilket finns många signaler om, är för snålt tilltagna, så har vi inte en korrekt bild av
det faktiska behovet. Om de positiva biståndsbesluten hela tiden minskar går ju också
det formella behovet ner. Men inte det faktiska.”

§9

Remiss av motion 2013:62 av Tara Twana (S) om etiska riktlinjer för
utförare inom vård och omsorg
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1291/2013
Ärende
Föreligger ärende dnr 201-479/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt
(FP), vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Mirja Räihä
m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av
ersättaryrkandet från Madeleine Sjöhage (C).
Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till
beslut.
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt
uttalande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M), (FP), (MP), (S) och ersättaryrkande från (C) och ett eget
förslag till beslut från (V).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för
förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP), (S) och
ersättaryrkande från (C).
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
till kommunstyrelsen som sitt yttrande över remissen av motion 2013:62 av
Tara Twana (S) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg.

Reservation från (V):
”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden anför följande som svar på remissen
Utdragsbestyrkande
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