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§1

Närvarande
Noteras närvarande ledamöter och ersättare.

§2

Val av justerare
Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med
ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3

Anmälan av protokollsjustering
Anmäls att äldrenämndens protokoll 9/2013-11-19 justerats 2013-11-27.
Äldrenämndens beslut
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Ledamoten Olle Andretzky (M) tar upp att Äldrecentrums rapporter och
informationsbrev inte når fram till samtliga stadsdelsnämnderna och undrar vad
äldreförvaltningen gör åt det.
Ersättaren Brit Rundberg (V) önskar få en redovisning av vad som exakt ligger
bakom anledningen till att Stockholm stad inte kan genomföra sina beslut om
förenklad biståndsbedömning.
Därefter fastställs dagordningen med ett tillägg i pkt 21 angående anmälan av
justerat protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och
överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från
sammanträde den 12 december 2013.

§5

Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare
Inga skrivelser anmäls till sammanträdet.

§6
Förvaltningschefens information
Direktören Ewa Frunk Lind delar ut broschyren om avgifter inom äldreomsorgen
för år 2014 som skickas till samtliga stadsdelsnämnder för vidarespridning och
publiceras på www.stockholm.se
Direktören Eva Frunk Lind informerar om att den 13 december 2013 har
äldreförvaltningen skickat ut ett brev till stadens samtliga stadsdelsdirektörer,
äldreomsorgschefer, beställarchefer samt stadsdirektören och stadsledningskontoret om
lägesinformation rörande en samlad bild över viktiga gemensamma frågor för
stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen inom äldreomsorgen under sista delen
av 2013 och starten för 2014. År 2013 har varit ett intensivt år för äldreomsorgen i
Stockholms stad. Flera strategiska förändringar har genomförts eller påbörjats, som
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bl.a. angår ett nytt tidsregistreringssystem för hemtjänsten, förändrat arbetssätt kring
avgiftsbeslut och nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboenden.
Under år 2014 ska arbete koncentreras till bl.a. införande av tidsregistreringssystem
för hemtjänsten och det nya ersättningssystemet för vård- och omsorgsboenden,
ta fram och teckna nya entreprenadavtal inom vård- och omsorgsboenden, ta fram
ett nytt förfrågningsunderlag enligt LOV för vård- och omsorgsboenden och ett nytt
förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänsten, äldreomsorgsavgifter 2014,
omhändertagande av avlidna samt rutiner för vårdplanering – information till länets
sjukhus i samverkan med landstinget.
Äldreförvaltningen samarbetar med landstinget rörande beredskap inför Jul- och
nyårshelger som i år sammanfaller med veckoslutningar och medför långa ledigheter
under årets sista vecka 52 och under vecka 1 nästa år.
Direktören Ewa Frunk Lind delar ut inbjudan till halvdagsseminarium för
äldrenämnden den 21 januari 2014, som anordnas i anslutning till nämndens
sammanträde, och presenterar seminariumsprogram. Ytterligare förslag till
programmet och frågor som förvaltningen kan besvara bör anmälas till
nämndsekreteraren senast den 10 januari 2014.

§7

Äldrenämndens verksamhetsplan för år 2014
Ärende
Föreligger ärende dnr 104-527/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt
(FP), 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.
Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C), eget
förslag till beslut från (MP), eget förslag till beslut från (S) och eget förslag till
beslut från (V).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för
förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med stöd av
ersättaryrkande från (C).

Utdragsbestyrkande

3

Äldrenämndens protokoll nr 10/2013-12-17

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2014 inklusive
bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar om 28,0 mnkr till
kommunstyrelsen.
3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige
föreslå budgetjustering om 1,4 mnkr för att täcka kostnader för köhantering
av platser inom vård- och omsorgsboenden.
Reservation från (MP)
Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden och hänvisar till eget yrkande:
”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att huvudsakligen fastställa
verksamhetsplan för år 2014, återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för
omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2014 som
grund, samt därutöver anföra följande:
Miljöpartiet har i nästa års budget till kommunfullmäktige 171,5 mnkr mer till
äldreomsorgen i Stockholm än alliansen (varav 165,8 mnkr i stadsdelsnämnderna och
5,7 mnkr i äldrenämnden). Dessa ska gå till höjd kvalitet i hemtjänsten, generösare
bedömningar för plats på vård- och omsorgsboende och servicehus, ökade möjligheter
till utevistelser på äldreboenden samt ett internationellt språk- och kulturlyft för
personalen. Dessa resurser täcker också för att löner och priser ökar.
Miljöpartiet har alltså de största satsningarna på äldreomsorgen av de politiska
partierna i kommunfullmäktige i budgeten för 2014.
Valfriheten för de äldre i Stockholm behöver öka. Idag finns platser tomma på flera
servicehus, men ändå nekas många gamla att flytta till servicehus trots att de önskar
just detta. Valfriheten finns inte mer än på papper när det gäller sådant som rätten att
få komma ut och uppleva natur och grönska, eller rätten att få god och hemlagad mat
och kunna äta i gemenskap med andra.
Riktlinjerna för biståndsbedömningar ska göras generösare när det gäller att få plats
i servicehus och vård- och omsorgsboenden. Det är också viktigt att det finns tillgång
till korttidsplatser för att ge äldre chansen att återhämta krafter innan återgång till det
ordinarie boendet.
Den idéburna sektorn inom vård och omsorg ska stöttas, och önskemål om att starta
äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Det ska finnas olika driftsformer av
boende för äldre runt om i staden. Samtidigt är det viktigt att det finns tillgång till
kommunalt äldreboende i alla stadsdelar eftersom det för många är en betydelsefull
del av valfriheten att kunna välja detta. Alla utförare i äldreomsorgen ska ha som
främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet - inte att dela ut vinst - och
drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang.
Staden ska kartlägga i vilken utsträckning undernäring förekommer och vidta åtgärder.
Bland annat måste det finnas tid att hjälpa äldre, som så behöver, med intag av mat.
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Undernäring kan bero på att personen inte kan tillgodogöra sig maten, men det kan
också bero på dåligt näringsvärde i maten eller på hur maten smakar. Fabriksmaten
ska ersättas med lokalt tillagad mat, som i allt högre utsträckning ska vara ekologisk.
Äldrenämnden ska ta fram underlag för hur frågor kring mat, måltider, språk, kultur,
religion, och så vidare kan tillgodoses för äldre personer med utländsk bakgrund.
Staden ska se till att det skapas fler boendealternativ i äldreomsorgen som är anpassade
utifrån de boendes religion, etnicitet och kulturella preferenser. Ett internationellt
språk- och kulturlyft för personalen i äldreomsorgen skulle leda till både högre
livskvalitet för de äldre och vara en kvalitetshöjande satsning för personalen.
Miljöpartiet ser positivt på att stadens integrerade ledningssystem (ILS) kompletteras
så att även nationella krav och mål för äldreomsorgen kan följas upp där.
När det gäller jämställdhets- och mångfaldsplanen ser vi likaså positivt på
förekommande tydliggöranden och definitioner. Miljöpartiet har länge drivit hbtqfrågorna framåt.”
Reservation från (S)
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och hänvisar till eget
yrkande:
”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden bifaller socialdemokraternas förslag till
budget och anför följande:
”Stockholms välfärd är viktig för varje enskild stockholmare, den är en viktig
konkurrensfördel gentemot andra europeiska storstäder och den är en av
huvuduppgifterna för Stockholms stad. Staden ska kontinuerligt arbeta med att
förbättra kvaliteten i välfärden och utveckla formerna för välfärden.
Hur stockholmare på ålderns höst lever och mår är en viktig välfärdsfaktor. De gångna
åren har visat att det finns mycket i övrigt att önska av det nuvarande kvalitetsarbetet
inom äldreomsorgen. Erfarenheterna från den så kallade Carema-skandalen borde
inneburit substantiellt förbättrade kvalitetsinsatser. Det har inte skett och därför är den
vanskötsel som rapporterades från Koppargården lika möjlig idag som för ett år sedan.
Det är flera års ideologiskt driven övertro på privata alternativ som i grunden inneburit
för svag kvalitetstillsyn. Kvalitetstillsynen av såväl privat som kommunalt driven
verksamhet måste skärpas. Ingen stockholmare ska behöva känna oro på ålderns höst.
En viktig del i att förstärka livskvaliteten för de äldre stockholmarna är att tillskjuta
resurser till äldreomsorgen ekonomiskt, genom såväl ett större ekonomiskt tillskott till
hemtjänsten som ett flertal nya tjänster genom den jobbsatsning som vi föreslår.
För dem som tror på en välfärdssektor med högt ställda kvalitetskrav och har en
beredskap att betala för vad det kostar finns få problem med ett starkt och hård tillsyn,
av såväl privat som offentlig, verksamhet. Tvärtom tenderar en sådan kontroll att
successivt driva kvalitetsutveckling inte bara i det enskilda fallet utan över hela
verksamheten.
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I Socialdemokraternas nystart för Stockholm initieras 2014 ett program för kvalitet i
trygghet som gäller för alla upphandlad verksamhet. Det är ett omfattande arbete för
att garantera att det alltid är stockholmarnas möjlighet att alltid kunna välja en välfärd
med hög kvalitet som är den avgörande grunden för hur välfärden ska organiseras. Det
ska inte finnas några dåliga skattefinansierade alternativ i välfärden.
Programmet har sin grund i att samma krav ska ställas på privata och kommunala
utförare, att kommunen har ett ansvar för kvaliteten och att denna ska förstärkas.
Utgångspunkterna är därför de vi redovisar nedan och innebär i korthet:
- Tydliga bemanningsregler såväl för upphandlad som egen verksamhet
- Trygghet i anställningen genom kollektivavtalsliknande anställningsvillkor och
Vita jobb-satsning
- Annan beslutsprocess kring tilldelning vid upphandling av äldreboenden och
certifiering av företag inom hemtjänsten
- Tidigare erfarenheter av entreprenörer ska vägas in i upphandlingsbeslut
- Upphandlingar ska alltid vägas mot egen-regi-drift
- Lösningar som baseras på intraprenader och social ekonomi ska prövas i
samband med upphandling.
- Full insyn – ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
- Förnyelsekansliet ersätts av ett kvalitetskansli som skärper tillsynsarbetet
- Skydd för så kallade whistleblowers
- Förbättrad information till brukarna innan val.
Därtill initieras ett program för ordning och reda i äldreomsorgen. I grunden handlar
det om att successivt gå över till en modell där det finns tillräckligt många utförare för
att garantera kvalitetskontroll på en bra nivå och samtidigt tillräckligt många för att
garantera en reell valmöjlighet. Nuvarande fria marknad inom exempelvis hemtjänsten
har havererat. Den utvärdering av LOV inom hemtjänsten som gjorts av Äldrecentrum
visar på stora problem som nu måste åtgärdas.
Den reella valmöjligheten i andra delar av äldreomsorgen hat minskat. En allt hårdare
biståndsbedömning, grundad i ekonomiska krav, gör att färre får ett boende som hen
kan känna sig trygg i. Vi vill ändra den utvecklingen och föreslår åtgärder både när det
gäller biståndsbedömning och när det gäller att öka utbudet av äldreboenden som finns
tillgängliga för äldre. I Socialdemokraternas nystart för Stockholm utökas de äldres
inflytande över vardagen genom införandet av den så kallade Linköpingsmodellen,
med en förenklad biståndsbedömning så att fler äldre kan styra över det vardagliga
hemtjänstbehovet.
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet:
- Öka utbildningsnivån, kontinuiteten och bemanningen bland personalen
- Öka de äldres individuella inflytande över vilka insatser som kan utföras inom
äldreomsorgen
- Garantera god tillgång till olika äldreomsorgsalternativ med bra kvalitet.
Organisationerna kring äldreomsorgen behöver ses över och utvecklas. Vi behöver
en mångfald av verksamheter där goda exempel ges större utrymme. Samtidigt måste
det bli enklare att säga upp avtalet med de företag som har brustit i sitt uppdrag.
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Kontrollen av de utförande verksamheterna behöver bli bättre. De brister som
äldrecentrum redovisat i ett LOV-system med hundratals utförare kan inte passivt
förbises utan måste leda till åtgärder. I grunden handlar det om att tillförsäkra ett
tillräckligt antal utförare för att ge en stor valmöjlighet och samtidigt på ett seriöst sätt
kunna kontrollera kvaliteten i verksamheten. Det är ett komplement till det trygghet i
kvalitetsarbete som vi föreslagit sedan tidigare vilket skulle garantera exempelvis
meddelarskydd, bemannings- och kompetenskrav samt anständiga arbetsvillkor. Detta
program redovisas i sin helhet under Kommunstyrelsen mm.
En fungerande och rättssäker biståndshandläggning är en förutsättning för god och
kvalitativ äldreomsorg. Därför föreslår vi nu att staden ser över organisationen för
biståndsbedömning.
För att garantera rättssäkerheten och kommunal likställdhet bör organisationen för
biståndsbedömare utredas för att se om det är möjligt att särskilja deras uppdrag som
myndighetsutövare och budgetansvariga. Den nuvarande strukturen är problematisk
eftersom en biståndsbedömare ska fungera både som utförare och beställare samtidigt.
Därför vill vi att äldrenämnden ser över organisationen i denna del. I detta uppdrag bör
också ligga att tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett fungerande regelverk
för en förenklad biståndsbedömning för vissa delar av äldreomsorgen. Ett sådant
arbetssätt – med en generell välfärdsmodell för äldreomsorgen - är den kanske enskilt
viktigaste insatsen för att öka de äldres inflytande över sin egen vardag.
För oss Socialdemokrater är det viktigt att våra pensionärer får ett drägligt och värdigt
liv oavsett tidigare inkomst. Valfriheten i boendeformer ska garanteras de äldre och det
ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag.
Många äldre får idag inte det boende de önskar och behöver för att det saknas platser
eller resurser som möjliggör en inflyttning till stadens äldreboenden. I praktiken
innebär en politik som begränsar ekonomiska resurser som leder till en mer restriktiv
biståndsprövning en inskränkning såväl i äldres trygghet som i valmöjlighet.
Paradoxalt nog kan tomma servicehusbostäder stå och kosta pengar samtidigt som
äldre inte får det boende de önskar och är beredda att betala hyra för. Grunden i
biståndsbedömningen ska vara att de äldres egna behov och upplevelser av sin egen
trygghet ska vara vägledande.
En del tomma platser uppstår till följd av alltför dåliga hus som behöver rustas upp.
Äldrenämnden bör därför ta fram ett program för upprustning och ökad tillgänglighet
på stadens äldreboenden så att de uppfyller arbetsmiljökraven och svarar mot de äldres
behov och förväntningar. Inom ramen för det utökade investeringsprogram som vi
redovisar ger vi ökade resurser under de kommande sex åren för att bygga nytt och
bygga om för att möta behoven.
Personalen är grundstommen inom äldreomsorgen. Det är de som möter de gamla, det
är de som vårdar och ger medicin. Det är i mötet mellan den äldre och personalen som
vården skapas. Därför vill vi satsa på den nuvarande personalen genom att arbeta
aktivet med arbetsmiljön, rätten till heltid och ökade möjligheter till
kompetensutveckling (exempelvis genom Kompetenslyftet). Men det räcker inte. Vi
har framtida utmaningar som vi måste ta på allvar redan nu. Länsstyrelsen i
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Stockholms län har beräknat att i dag är cirka 300 000 av invånarna i Stockholms län
65 år eller äldre. År 2030 väntas antalet ha ökat med 50 procent till 450 000.
Det innebär att vi kommer att ha en stor personalbrist inom äldreomsorgen om inte fler
väljer att utbilda sig till undersköterskor och sjuksköterskor med inriktning på äldre. Vi
förslår därför att äldrenämnden tillsammans med utbildningsnämnden tar fram en plan
för hur man kan öka antalet sökande till omvårdnadsprogrammet.
Äldrenämnden har till uppgift att vara en resurs för stadsdelsnämnderna och samordna
kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på området. Nämnden ska följa utvecklingen
inom verksamheten för att möjliggöra en trygg och säker äldrevård av hög kvalitet.
Nyckeltal ska arbetas fram för att mäta kvaliteten i äldreomsorgen som fångar in såväl
brukares och anhörigas upplevelser som objektiva parametrar.
Nämnden ska även se till att avtal med enskilt drivna verksamheter ska kunna sägas
upp snabbt om den kvalitetsnivå som staden krävt inte uppfylls eller missförhållande
föreligger. Såväl huvudmän som de personer som ligger bakom dessa juridiska
personer ska granskas inom ramen för inspektionsuppdraget. För att garantera
förmågan att upprätthålla verksamhet vid snabba förändringar hos utförare och för att
garantera valmöjligheter ska varje stadsdelsnämnd se till att det finns kommunalt
driven äldreomsorgsverksamhet inom det egna verksamhetsområdet.
En väl fungerande äldreomsorg med ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt
kräver personal med rätt kompetens. Nämnden ska ta ansvar för att genomföra insatser
för att säkra en hög kompetens hos personalen inom äldreomsorgen. Det är viktigt att
arbetsplatserna genomsyras av god arbetsmiljö och möjligheter till individuell
utveckling så att kompetens inom verksamheten bibehålls och förstärks.
Den sociala isoleringen måste brytas och äldre måste få tillgång till ett utbud av
plattformar för ett aktivt liv där möten, upplevelser och aktiviteter blir en del av
vardagen. Därför föreslår vi ett folkhälsoprogram för äldre med inriktning på att
tillsammans med pensionärsorganisationerna hitta olika former av så kallade
”träffpunkter för äldre”.
Särskilda uppdrag 2014
- Införa en policy för minimibemanning inom kommunala såväl som privata
äldreomsorgsverksamheter. Policyn ska bland annat vara vägledande i de
upphandlingar som staden genomför. Policyn ska också inkludera krav på
personalens utbildningsnivå.
- Säkra kvaliteten i så väl kommunalt driven som upphandlad verksamhet genom
att i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna genomföra
förslagen i programmen Trygghet i kvalitet och Ordning och reda i
äldreomsorgen.
- Att utreda en ny organisation för biståndsbedömning och utveckla
rättssäkerheten.
- Tillsammans med stadsdelsnämnderna arbeta fram ett förslag för hur en
förenklad biståndsbedömning inom i första hand hemtjänsten kan öka
inflytande och valmöjligheten för Stockholms äldre.
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Tillsammans med stadsdelsnämnderna arbeta fram nya riktlinjer för
biståndsbedömning av vård- och omsorgsboenden och servicehus med
utgångspunkt i att de äldres egna behov och upplevelser av sin egen trygghet
ska vara vägledande. Dessa riktlinjer bör vidare ta sin utgångspunkt i att staden
bör kartlägga (se nedan) det reella behovet av äldreboenden framöver och det
ekonomiskt och mänskligt ofördelaktiga i en större mängd tomställda
äldrebostäder.
Tillsammans med Micasa och stadsdelsförvaltningarna inom ramen för ett
utökat investeringsprogramarbeta fram ett program för upprustning och
tillgänglighet på stadens äldreboenden så att de uppfyller arbetsmiljökraven.
Ta fram förslag om ett Guldkantskort – en ny plattform för att erbjuda
aktiviteter inom kultur, idrott och andra evenemang för att fler ska kunna
använda sig av stadens utbud.
Öka stödet till pensionärsorganisationerna med inriktning att de ska kunna
öppna träffpunkter i varje stadsdel.
Tillsammans med utbildningsnämnden ta fram en plan för hur man kan öka
antalet sökande till omvårdnadsprogrammet.”

Reservation från (V)
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher och hänvisar till eget yrkande:
”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden godkänner delvis verksamhetsplan 2014 och
anför därutöver följande:
Vänsterpartiets övergripande åsikt är att vinstintresset bör avföras från äldreomsorgen.
Den allt starkare kommersialiseringen av äldreomsorgen går ut över alla verksamheter
– såväl de som ägs av vinstsyftande företag, de i egen regi som de som drivs av non
profit organisationer. Nedan kommenterar vi nedan några områden.
Äldrenämnden bidrar till en hållbar livsmiljö
Vänsterpartiet lyfter i sin budget den forskning som finns av hur mängden av
hemtjänstföretag påverkar den totala transporttiden för hemtjänsten i kommunen och
ökningen av biltransporter. Hemtjänsten får nu ett nytt ersättningssystem som innebär
att restiden inte ska tas från brukarnas tid. Det är naturligtvis bra– men det är en
paradox att allt mer tid går till resor. Vänsterpartiet yrkar därför att äldrenämnden
särskilt utreder detta.
De äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses:
Trygghetsboende, kollektivhus, servicehus och vård- och omsorgsboende ska finnas i
tillräcklig omfattning. Vänsterpartiet vill förtydliga riktlinjerna så att rätten till
servicehus blir generösare än i dag. Hög ålder samt upplevd oro och ensamhet ska kunna
räcka som bifallsgrund.

Staden behöver olika sorters boenden för olika behov. Trygghetsboende utan
biståndsbeslut för äldre som är otrygga eller isolerade är en god tanke, men har blivit
så dyra i Stockholm att inte ens äldre med genomsnittliga inkomster har råd att bo där.
För att det ska vara ett alternativ för alla krävs statsbidrag för att minska kostnaderna
så att det blir rimliga hyror.
Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
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Vänsterpartiet motsätter sig en reducering av hemtjänsten till ett basutbud där den som
har råd kan köpa tilläggstjänster. Möjlighet till guldkant ska finnas i all hemtjänst, vi
skulle aldrig acceptera en ordning där bara några barn kan köpa en utflykt i förskolan.
Men just den utvecklingen ser vi nu inom äldreomsorgen.
Den bästa valfrihetsreformen är ett reellt inflytande för brukaren över biståndet.
Hemtjänst sex timmar per månad med förenklad biståndsbedömning ska införas. Att ha
ett verkligt inflytande över sin vardag är långt mer värt än att få välja utförare men
därefter inte ha något inflytande över vad utföraren gör.
Vänsterpartiet föreslår även inrättande av TÖS, en Tillsynsfunktion över social omsorg
som skulle fungera inom socialtjänstlagens område så som MAS fungerar inom hälsooch sjukvårdslagens område.
Kompetenshöjande insatser
Staden bör även se över hur den geriatriska kompetensen kan höjas. Vi har program för
grundutbildningar och demensutbildningar, men inom ramen för de utbildnings- och
forskningssatsningar som görs bör ett initiativ tas från staden till ett geriatriskt
centrum. En översyn av de geriatriskt inriktade yrkeshögskoleutbildningar som finns
bör också göras.
Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare
Personalens villkor ska förbättras. Det gäller arbetsmiljö, kompetensutveckling, rätt till
heltid och inflytande. I grunden krävs ökad personaltäthet i hela äldreomsorgen, vi vill
prioritera demensvården och hemtjänsten. Idag har en allt större andel av
äldreomsorgspersonalen timanställning. Den främsta anledningen är den slimmade
organisation som privatiseringarna och konkurrensen inom äldreomsorgen inneburit.
Staden ska kräva att alla utförare av äldreomsorg redovisar hur hög andel personal som
är tillsvidareanställd och har adekvat utbildning i ”Jämför service”. Dessutom bör
andel heltider redovisas.
Vi föreslår kortare heltidsnorm för vårdbiträden och undersköterskor, vilket bidrar till
en bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i verksamheten. Sjuksköterskornas
arbetssituation ska ses över i samverkan med stadsdelsnämnderna för att stärka deras
roll. Ett projekt där erfaren personal går dubbelt med nyanställda ska genomföras
Nämndens ekonomiska förutsättningar:
Vänsterpartiet hänvisar till sin budgetreservation som innebär en kraftfull ekonomisk
förstärkning.”

§8

Remiss om riktlinjer för idéburen stadsförbättring
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 319-754/2013
Ärende
Föreligger ärende dnr 201-505/2013
Yrkanden
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt
uttalande.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
till kommunstyrelsen som sitt yttrande över remissen om ”Riktlinjer för
idéburen stadsförbättring”.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Särskilt uttalande (MP):
”Miljöpartiet ser positivt på detta initiativ, det ligger i linje med vad vi önskar kring
mer dialog och direkt inflytande för medborgarna runt om i staden. Den aspekt som
ytterligare skulle kunna lyftas in i riktlinjerna är den om tillgänglighet – alla förslag
om hur staden kan förbättras ur tillgänglighetssynpunkt behöver tas tillvara.”

§9

Yttrande över revisionsrapport nr 8/2013 ”Äldreomsorg – uppföljning av
verksamhet i egen regi”
Remiss från revisionskontoret, dnr 3.13-81/2013
Ärende
Föreligger ärende dnr 201-494/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
till revisionskontoret revisorsgrupp 1 som sitt yttrande över revisionsrapporten
nr 8/2013 ”Äldreomsorg – uppföljning av verksamhet i egen regi”.

§ 10

Reviderade riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer
65 år och äldre
Ärende
Föreligger ärende dnr 606-333/2013
Yrkanden
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Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt
(FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av
ersättaryrkandet från Madeleine Sjöhage (C).
Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar på återremiss med instämmande av
ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S). Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl.
(MP) instämmer i (V):s första mening och yrkar på återremiss av ärendet till
stadsdelsnämnderna .
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C) och
ett gemensamt återremissyrkande från (V), (S) och (MP).
Ordföranden ställer först proposition på återremiss mot avslag och finner att
nämnden beslöt att avslå återremissyrkandet. Nämnden alltså beslutat att
ärendet behandlas i dag.
Reservation lämnas av (V), (S) och (MP) till förmån för deras
återremissyrkanden.
Beslutsgång fortsättning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C).
Ordföranden finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds
av (M) och (FP) med stöd av ersättaryrkande från (C).
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt
uttalande med ett tillägg om att Miljöpartiet stödjer (V):s första mening att det
vore värdefullt att få förvaltningens förslag remitterat till stadsdelsnämnderna.
Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande med
instämmande av ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S).
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till nya riktlinjer för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg – Handläggning av bistånd
enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre.
2. Äldrenämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för vidare beslut i
kommunfullmäktige och föreslår att de godkända i pkt 1 Riktlinjerna ersätter
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom
äldreomsorgen, dnr 105-273/2009.
Särskilt uttalande från (V) med instämmande av (S):
”Inledningsvis tycker vi att det vore värdefullt att få förslaget remissbehandlat ute i
stadsdelsnämnderna.
Utdragsbestyrkande
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Vi välkomnar några av de förslag som presenteras. Vi tycker till exempel att det är bra
att den som har behov av att få hjälp med sophantering och källsortering ska kunna få
hjälp med det, att man särskilt lyfter matlagning och utevistelse samt att ålder ska
beaktas vid ansökan till serviceboende.
Att vi valt att föreslå återremittering av ärendet beror främst på två saker.
Det ena är att fullmäktige tidigare tagit ett beslut om förenklad biståndsbedömning för
servicetjänster upp till ett visst antal timmar. Det beslutet anses idag inte kunna
genomföras på grund av osäkert rättsläge vad gäller socialtjänstlagen. Vad som i
väntan på att detta klaras ut borde gå att göra är att den äldre i behov av servicetjänster
får ett rambeslut upp till en viss nivå. Då kan den äldre själv disponera sin hjälp utifrån
just den dagens behov, den äldres verkliga inflytande över hjälpen skulle öka. Vi anser
att detta bör kunna utredas snabbt och därefter utgöra grund för de nya riktlinjerna.
Den andra anledningen är att den moderatledda alliansen i sin budget för 2014 skriver
att biståndsbedömningen till servicehus ska ses över samt att äldrenämnden ska utreda
effekterna av att alla stockholmare över en viss ålder som söker till vård- och
omsorgsboenden beviljas plats. Nu finns skrivningen om utredning med i riktlinjerna,
men vi har svårt att förstå att varför en skrivning om en utredning finns i riktlinjer.
Det vore bra om såväl översyn som utredning fanns på plats innan nya riktlinjer tas.
Vi anser att riktlinjerna ska förtydligas i riktning mot en generösare bedömning av
rätten till boende på servicehus än i dag. Ålder och otrygghet ska inte bara beaktas,
utan bör vara ett kriterium till både servicehus och vård- och omsorgsboende.
Vi kan inte i riktlinjerna heller hitta några riktlinjer för hur mycket tid som ska ges för
insatser. Vi hör från många håll och återkommande att det dras ned på den
biståndsbedömda tiden för insatser, ibland in absurdum. Så att den äldre får en insats,
men tiden som beviljats i praktiken är för kort för att kunna genomföra insatsen
korrekt.”
Särskilt uttalande (MP):
”Miljöpartiet ville remittera ärendet till stadsdelsnämnderna och därutöver anföra
följande:
Stockholms stad har i många år gjort stora satsningar på valfrihet. Ett av resultaten är
att man idag kan välja på 100-tals olika hemtjänstföretag. När det däremot gäller de
äldres valfrihet gällande hemtjänst i sitt hem eller på någon form av äldreboende så är
valfriheten mycket beskuren av stadens riktlinjer för biståndsbedömning. Dessutom
görs olika bedömningar beroende på i vilken stadsdel de äldre bor i.
Det är bra att det görs försök att lätta på riktlinjerna, så att fler äldre kan få flytta till
ett servicehus, när de känner sig oroliga för vardagen. Men frågan är om inte
biståndsbedömarnas kompetens gör sig bäst när det gäller vad den äldre behöver i
sin vardag, oavsett om den äldre väljer att bo kvar hemma eller vill flytta till ett
servicehus.
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Vi anser att de äldre ska kunna välja om de vill bo kvar hemma eller flytta till ett mer
socialt sammanhang som t.ex. servicehusen utgör. Vi tror att den äldre hellre hamnar
i en kö till ett boende än helt får avslag på sin ansökan att få flytta.”

§ 11

Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella organisationer för år 2014
Ärende
Föreligger ärende dnr 60902-484/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt
(FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av
ersättaryrkandet från Madeleine Sjöhage (C).
Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut med
instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) instämmer i (S):s förslag till
beslut i första att-satsen att tillföra 2 mnkr till pensionärsorganisationerna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C) och
eget förslag till beslut från (S) med instämmande från (V) och i första att-satsen
med instämmande från (MP).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för
förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med stöd av
ersättaryrkande från (C).
Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt
uttalande.
Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och fördelar
verksamhetsbidrag för 2014, totalt 3 475 645 kr, till 23 frivilligorganisationer
enligt följande:
1.1. Bosniska Föreningen Behar, org.nr. 802400-9297, beviljas 107 003 kr.
1.2. Casa Chile Svensk Chilenska Vänskapsförbundet, org.nr. 802402-5960,
beviljas 129 356 kr.
1.3. Ersta Diakoni, org.nr. 802000-6717, beviljas 118 764 kr.
1.4. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, org.nr. 802000-8713, beviljas
Utdragsbestyrkande
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1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

208 223 kr.
Frälsningsarmén Elisabethgården, org.nr. 802006-1688, beviljas
246 783 kr.
Föreningen Gemenskap och Glädje, org.nr. 802437-6512, beviljas
80 744 kr.
Föreningen Södergården, org.nr. 802008-0688, beviljas 157 678 kr.
Föreningen Timmermansgården, org.nr. 802005-9252, beviljas
129 993 kr.
Föreningen Ungerska Seniorer, org.nr. 802410-7230, beviljas 89 528 kr.
Grekiska KAPI-föreningen, org.nr. 802017-7054, beviljas 97 229 kr.
IKINUORET, org.nr. 802412-4896, beviljas 9 785 kr.
Iranska Pensionärsföreningen, org.nr. 802411-5662, beviljas 124 163 kr.
Judiska Församlingen i Stockholm, org.nr. 252002-8982, beviljas
476 214 kr.
Kongo Föreningen i Stockholm, org.nr. 802402-3882, beviljas 84 754 kr.
Kurdiska Centret för äldre och handikappade i Stockholm, org.nr.
802405-9936, beviljas 153 409 kr.
Master Olofsgården, org.nr. 802006-0730, beviljas 28 072 kr.
Nätverk för Afrikanska Föreningar i Vantör, NAV, org.nr. 802421-7930,
beviljas 156 746 kr.
Polska Seniorklubben, org.nr. 802407-8688, beviljas 159 657 kr.
Polsk Svenska Seniorcentret, org.nr. 802461-5588, beviljas 203 843 kr.
Seniorklubben Doina, org.nr. 802413-4416, beviljas 64 780 kr.
Silver Kai-Japanska föreningen, org.nr. 802432-5352, beviljas 81 161 kr.
Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, Avd.13, org.nr. 802008-2759,
beviljas 34 704 kr.
Syriska Föreningen i Stockholm, org.nr. 802015-6793, beviljas
533 057 kr.

2. Bidrag till lokalkostnader för år 2014 beviljas till följande 23 organisationer
med angivna summor enligt förvaltningens tjänsteutlåtande, totalt 2 284 915 kr:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Bosniska Föreningen Behar beviljas 107 744 kr.
Casa Chile Svensk Chilenska vänskapsförbundet beviljas 119 856 kr.
Ersta Diakoni beviljas 60 000 kr.
Frälsningsarmén Elisabethgården beviljas 160 000 kr.
Föreningen Södergården beviljas 351 845 kr.
Föreningen Timmermansgården beviljas 116 324 kr.
Föreningen Ungerska seniorer beviljas 92 009 kr.
Ikinuoret beviljas 40 080 kr.
Iranska Pensionärsföreningen beviljas 102 742 kr.
Judiska Församling i Stockholm beviljas 122 400 kr.
Kongo Föreningen i Stockholm beviljas 28 000 kr.
Kurdiska Centret för äldre och handikappade i Stockholm
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2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

beviljas 277 379 kr.
Master Olofsgården beviljas 19 200 kr.
Nätverk för Afrikanska Föreningar i Vantör, NAV, beviljas 55 756 kr.
Polska Seniorklubben beviljas 151 200 kr.
Polska Svenska Seniorcentret beviljas 62 400 kr.
Seniorklubben Doina beviljas 53 180 kr.
Silver Kai-Japanska föreningen beviljas 40 000 kr.
Sveriges Pensionärsriksförbund SPRF, Avd 13, beviljas 24 000 kr.
Syriska Föreningen i Stockholm beviljas 184 800 kr.
Frivillig Vänstjänst beviljas 36 000 kr
Mind beviljas 48 000 kr.
Sociala Missionen beviljas 32 000 kr.

3. Ansökan från Dagcenter Blåvita, org.nr. 802474-1731, avslås på grund av brist
på förtroende för ledning och beskriven verksamhet.
4. Ansökan från PRO Dagfolkhögskolas Vänförening, org.nr. 802015-9193,
avslås med motiveringen att det av budget 2014 framgår att föreningen räknar
med en nettovinst.
5. Ansökan från Estniska Pensionärsföreningen, org.nr. 516406-0120, beviljas
med 8 000 kr i verksamhetsbidrag.
6. Ansökan från Lettiska Pensionärsföreningen, org.nr. 802406-5628, beviljas
med 8 000 kr i verksamhetsbidrag.
7. Ansökan från Frivillig Väntjänst, org.nr. 802001-0974, beviljas med
423 200 kr i verksamhetsbidrag.
8. Ansökan från Mind, org.nr. 802002-7291, beviljas med 432 000 kr i
verksamhetsbidrag.
9. Ansökan från Sociala Missionen, org.nr. 802003-1178, beviljas med
320 000 kr i verksamhetsbidrag.
10. Ansökan från Äldrekontakt, org.nr. 802002-7291, beviljas med 120 000 kr i
verksamhetsbidrag.
11. Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014 från paraplyorganisationerna PRO,
RPG och SPF beviljas sammanlagt med 1 428 240 kr enligt följande:
11.1. PRO Samorganisation i Stockholm, org.nr. 802009-9340, beviljas
738 640 kr enligt schablon 40 kr/medlem.
11.2. SPF Stockholmsdistriktet, org.nr. 802006-7537, beviljas 652 520 kr
enligt schablon 40 kr/medlem.
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11.3. Stockholm-Gotland RPG-Distrikt, org.nr. 802415-6112, beviljas
37 080 kr enligt schablon 40 kr/medlem.

Reservation från (S) med instämmande från (V) och med stöd i första att-satsen
från (MP)
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och hänvisar till eget
yrkande med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V) och med instämmande
från vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) i första att-satsen:
”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar att tillföra 2 miljoner kronor till
pensionärsorganisationer samt att därutöver anför följande:
Om Socialdemokraternas budget i kommunfullmäktige hade vunnit gehör så hade 2
miljoner kronor till tillförts pensionärsorganisationerna. PRO, SPF och SKPF har i dag
representation i kommunstyrelsens pensionärsråd och de driver aktivt frågor som berör
pensionärerna. Men de står också till en stor del för de aktiviteter som syftar till att
bryta isoleringen hos de äldre och som gör att många äldre kan bibehålla hälsan längre.
Tillgången till samlingslokalerna har försämrats och det är dyrt att hyra lokaler i
staden. Pensionärsorganisationernas ekonomi måste säkerställas även på den punkten,
de måste ha råd att efterfråga lokaler runt om i staden.”
Särskilt uttalande från (MP):
”Miljöpartiet har utrymme i sin budget för att pensionärsorganisationerna kan erhålla
mer pengar till sitt för de äldre och demokratin så viktiga arbete.”
Särskilt uttalande från (V):
”Vänsterpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut då även
Vänsterpartiet i sin budget har utrymme för att bevilja pensionärsorganisationerna i
enlighet med detta beslut.”

§ 12

EU-positionspapper för äldrenämnden
Ärende
Föreligger ärende dnr 40104-521/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt
(FP) 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.
Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: förvaltningens förslag
som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C) och
egna förslag till beslut från (MP), (S) och (V) var för sig.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för
förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med stöd av
ersättaryrkande från (C).
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden fastställer EU-positionspapper enligt förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Reservation från (MP)
Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och
hänvisar till eget yrkande:
”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att
1. delvis godkänna det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet
2. de tre principerna justeras enligt vad som anges nedan
3. det bör framgå att arbetet med att ställa sociala samt miljö- och klimatmässiga
krav i upphandlingar bör utökas.
I annat sammanhang har miljöpartiet lyft våra synpunkter om de tre principerna för
stadens EU-arbete. I ljuset av vad vi vet om klimatförändringarna och vad de kan
komma att innebära är det alldeles för blekt att säga att regelverket ska ge staden
möjlighet att välja miljövänliga lösningar. Miljö- och klimatmässigt tänkande måste
vara genomgående i all aktivitet. Vi anser att även äldreförvaltningen behöver dra sitt
strå till stacken där det går.
Vi har också lyft kritik mot hållningen att offentliga myndigheter inte ska ges större
möjlighet att ge stöd för att det skulle snedvrida konkurrensen. Ur miljö- och
klimatperspektiv slår det undan stadens möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla
åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Miljöpartiet har därför sedan
tidigare drivit att den punkten helt bör utgå.
Vi instämmer i resonemangen om vikten av att kunna ställa sociala krav i
upphandlingar. Vi vill trycka ytterligare på detta, så att upphandlingarna på ett
innovativt sätt kan bidra till den utveckling vi vill se.
Vi anser att miljö- och klimatkrav ska ställas tydligt även inom äldreomsorgen. Även
här kan innovativa lösningar och idéer kombinera äldreomsorg med ett aktivt miljöoch klimatarbete.”
Reservation från (S)
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och hänvisar till eget
yrkande:
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”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens
beslut samt att därutöver anföra:
Inom äldreomsorgen sker väldigt många upphandlingar, större delen av äldreomsorgen
bedrivs av entreprenörer. Därför hade vi önskat att pappret hade även handlat om hur
vi vill reglera anställningsvillkor för medarbetarna.
Vi kräver att staden vid upphandlingar kräver att entreprenören tillämpar svenska
kollektivavtal. Detta är i dag fullt möjligt att ha sådana krav i upphandlingar och skulle
kunna garantera en större trygghet för medarbetarna när det gäller löne- och
anställningsvillkor.
Vid upphandling av entreprenörer måste normen vara att personalövertagandet sker
enligt Lagen om anställningsskydd och med oförändrade eller förbättrade löne- och
anställningsvillkor. Staden måste även kunna kräva att heltid är normen även hos
entreprenörerna.
Det måste också vara ett krav att entreprenörerna ger samma meddelarskydd för de
anställda som Kommunen.”
Reservation från (V)
Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) och hänvisar till eget
yrkande:
”Vänsterpartiet yrkar att
- Nämnden avslår förvaltningens förslag
- Nämnden beslutar att inleda en översyn av våra förfrågningsunderlag för att
inarbeta krav på kollektivavtal i förfrågningsunderlagen enligt de nya
möjligheter som EU-har beslutat om.
Vänsterpartiet avslog kommunfullmäktiges EU-positionspapper. Vi står därför inte
bakom förslag till papper specifikt för äldrenämnden, då det grundar sig på den policy
som antogs i fullmäktige. Vänsterpartiet yrkade i fullmäktige på att ett nytt papper
skulle utarbetas utifrån sociala, klimat- och miljömässiga samt folkhälsopolitiska
perspektiv.
Det positionspapper som fullmäktige antog bygger istället på en EU-politik som
Vänsterpartiet motsätter sig. Vi respekterar folkomröstningen, men dagens nyliberalt
inspirerade fördrag går långt utöver det som fastställdes i folkomröstningen.
Svensk anpassning till EU går dessutom ytterligare utöver vad som de krav EU ställer,
i synnerhet vad gäller upphandlingar av t.ex. äldreomsorg.
Vad gäller just området upphandling skriver förvaltningen att denna kräver
omvärldsbevakning och att större förändringar i EU:s regelverk kan leda till behov
av påverkan. Det verkar ha gått vår förvaltning helt förbi att EU precis har gjort det
möjligt för oss att i upphandling kräva kollektivavtal. Det hade varit bra om
förvaltningen kommenterat detta i sitt papper. Inom inte minst hemtjänsten i
Stockholm är frånvaron av kollektivavtal i över hälften av alla företag ett reellt
arbetsmiljöproblem, ett faktum som också bidragit till att sänka yrkets status och
Utdragsbestyrkande
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försvåra nyrekryteringen av utbildad personal. Att EU nu öppnar upp för att vi kan
kräva kollektivavtal borde föranleda en omedelbar översyn av våra
förfrågningsunderlag.”

§ 13

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystem
inom valfrihetssystem för hemtjänst
Ärende
Föreligger ärende dnr 50802-485/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.
Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till
tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystem inom
hemtjänsten och överlämnar det till kommunstyrelsen för beslut.

Särskilt uttalande från (S):
”Vi befarar att de medel som är avsatta inte är tillräckliga. Vi vet att t.ex.
personalorganisationerna redan har slagit larm om detta. Då uppstår det en risk att
tider för insatser begränsas ytterligare för att få ekonomin att hålla i stadsdelarna.
Det är oerhört viktigt med noggrann uppföljning av hur biståndsbedömning av
insatserna utvecklas samt att göra en noggrann utvärdering av det nya systemet.”
Särskilt uttalande från (V):
Vänsterpartiet tror att lika viktigt som ett skarpare ersättningssystem för att komma
tillrätta med överdebiteringar och/eller att brukarna inte får den tid de ska ha, lika
viktigt är att ändra i LOU och LOV så att det går att ställa krav på företagen att de inte
är vinstsyftande utan återinvesterar överskott. Vinstintresset är en drivkraft som är svår
att reglera bort med ersättningssystem.
Viktigt är också att i förfrågningsunderlag ställa tydliga krav på personalens
utbildningsnivå, på kollektivavtal, andel fastanställda och andra väsentliga
anställningsförhållanden.
Ett effekt i de kommuner som redan har infört den här typen av tidsregistreringssystem
är att utförarna försöker maximera den brukarnära tidens andel, den fakturerbara tiden,
av personaltiden. Det är bra att brukarna får sin biståndsbedömda tid, men då det är
den enda som det utgår betalning för så finns det företag som i stort sett eliminerar all
annan tid. Ambitionen att pressa kostnader och öka intäkter resulterar i att det fortsatt
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skärs i gångtid, tid för dokumentation, personalmöten, kompetensutveckling osv. Vi
har sett effekter av detta i tex Uppsala.
Ersättningen som den är uträknad idag bygger på ett genomsnitt av hur situationen ser
ut idag. Personalkostnaderna är beräknade på den genomsnittliga lönen för
omvårdnadspersonal i staden. Då vår målsättning borde vara mer kvalificerad personal,
en mer attraktiv arbetsgivare där fler vill arbeta inom äldreomsorgen samt slutligen en
strävan mot generellt mer jämställda löner i Stockholms stad så är den genomsnittliga
lönen sannolikt en för låg ambitionsnivå.”

§ 14

Införande av digitalt nämndutskick - surfplatta till äldrenämnden och
kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)
Ärende
Föreligger ärende dnr 407-450/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden beslutar att övergång till digitala nämndutskick sker från och
med år 2014.
2. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att anskaffa surfplattor och
administrera övergången till digitalt nämndutskick.

§ 15

Anmälan om fördelning av medel för ”Ungdomsbesök på vård- och
Omsorgsboenden”, omgång 2 för år 2013
Ärende
Föreligger ärende dnr 608-120/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§ 16

Anmälan av ytterligare stimulansmedel för projektet ”Mobilt stöd”
Ärende
Föreligger ärende dnr 6101-491/2013
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Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§ 17

Anmälan av brukarundersökningsresultat för år 2013 för samtliga
verksamheter inom stadens äldreomsorg
Ärende
Föreligger ärende dnr 601-526/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande från (V):
”Brukarundersökningarna används som underlag för att beskriva brukarnas nöjdhet
och därmed också kvaliteten på äldreomsorgen. Då måste man ställa höga kvar på
kvaliteten på enkäterna och hur de genomförs. Många av de äldre som ska besvara
enkäterna klarar inte av det på egen hand utan måste ha hjälp med detta. I enkäterna
går det att kryssa för om hjälparen är anhörig, vän, god man eller annan person. Denna
annan person kan knappast vara något annat än någon ur personalen. Då borde detta
redovisas i enkäten. Vänsterpartiet har tidigare kritiserat enkäternas utformning och vår
kritik kvarstår.”

§ 18

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden november 2013
Ärende
Föreligger ärende dnr 105-155/2013
Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 19

Anmälan av branschrådets protokoll från den 8 november 2013
(dnr 303-136/2013)
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§ 20

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd från
den 10 december 2013
Äldrenämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

§ 21

Anmälan av protokoll och skrivelser rörande funktionshinderfrågor

Föreligger protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och
överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 17
oktober 2013, den 21 november 2013 och den 12 december 2013 samt aktuellt nr
9/2013.
Äldrenämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

§ 22

Anmälan av postlista för tiden 2013-11-01 – 2013-11-30
Äldrenämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

§ 20 Övriga frågor
Angående frågan från ledamoten Olle Andretzky (M) svarar direktören Eva Frunk
Lind att förvaltningen återkommer med förslag rörande spridning av Äldrecentrums
informationsmaterial och rapporter.
På Äldrecentrums hemsida www.aldrecentrum.se publiceras samtliga rapporter,
utredningar och publikationer samt informationsmaterial.
Rörande frågan från ersättaren Brit Rundberg (V) som berör förenklad
biståndsbedömning svarar ordföranden Joakim Larsson att stadsledningskontorets
juridiska avdelning håller på att utreda frågan utifrån gällande lagstiftning och att
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juridiska avdelningens ställningstagande kommer att meddelas äldrenämnden så fort
det blir klart.
Ordföranden Joakim Larsson tackar förvaltningen och nämnden för gott samarbete
under året 2013 och tillönskar alla God Jul och Gott Nytt År!
Dessa återgäldas.

Vid protokollet

Barbara Ahlmark, nämndsekreterare
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