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A

Motion av Eivor Karlsson m.fl. (MP) om ökade
möjligheter för äldre att få komma till servicehus och
andra äldreboenden. Remissvar.
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner svaret på motionen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 januari 2014 om remissvar till Eivor
Karlssons m.fl. (MP) motion om ökade möjligheter för äldre att
få komma till servicehus och andra äldreboenden.
Dnr 1586-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för
eget förslag till beslut.
att

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom motionens förslag,

att

som svar på remissen anföra,

Motionärerna lyfter fram behovet av fler korttidsplatser, och att
äldre ska få lättare att få plats på servicehus. Detta med
anledning av att utbudet idag inte är tillräckligt, jämfört med
efterfrågan och behov i Stockholm.
Även om 57 av 107 ansökningar till servicehus har beviljats
under det föregående året, så säger det ingenting om huruvida de
återstående 40 som fått avslag nekades plats pga snäva
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ekonomiska ramar i stadsdelen eller att de faktiskt inte behövde
plats.
Problembilden blir än mer tydligt då pensionärsrådet framför att
situationen blir allt allvarligare för de äldre. Pensionärsrådet
menar att de som faktiskt beviljas boende på servicehus är i
sämre skick än tidigare när de väl kommer in. I samband med att
nästan 40% av ansökningarna avslås finns det en stor risk att
behoven inte fullt ut tillgodoses på Södermalm.
Mot bakgrund av detta menar vi att motionen är välkommen och
vi uppmanar äldrenämnden och kommunstyrelsen att arbeta med
frågan enligt motionens att-satser.
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§ 29 B
Rapport om arbetet med att motverka fallolyckor inom
äldreomsorgen på Södermalm. Svar på två skrivelser
(dnr 93-213-1.2.1. och dnr 1374-2013-1.2.1.)
Beslut

Nämnden godkänner rapporten och svar på skrivelserna.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om rapport om arbetet
med att motverka fallolyckor inom äldreomsorgen på
Södermalm.
Dnr 93-2013-1.2.1. och 1374-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Gunnar Ågren (V) och Anders
Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att uppdra till förvaltningen att lägga förslag till en
handlingsplan för att motverka fallolyckor bland äldre på
Södermalm
Att skrivelserna från Erik Malm m.fl. (MP), ”Fallprevention”,
som inkom till nämnden den 17 januari 2013, och från Gunnar
Ågren (V) och Juliana Gristelli (V) ”Utarbeta ett program för att
färre fallolyckor på Södermalm”, som inkom till nämnden den
24 oktober 2013, därmed anses besvarade.
Det är utmärkt att det bedrivs informationsarbete beträffande
fallolyckor och att den ”fixar”-tjänst som finns utnyttjas väl.

