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---------------------§ 15 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg
Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till
personer över 65 år och äldre

Dnr 3.1-517/2017
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
med förslag till ”Riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg/Handläggning av bistånd enligt
SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre,
maj 2017” och med förslag till ”Anvisningar för beställning
och genomförandeplan för hemtjänst, mars 2017”.
2. Äldrenämnden överlämnar riktlinjerna och anvisningar till
kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.
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3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslår
kommunfullmäktige att besluta om tillägg i reglementet för
servicenämnden till att även omfatta fördelning av ärenden
med anledning av ansökan om särskilt boende från äldre
personer i andra kommuner.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-04-21.
Nu gällande riktlinjer för handläggning av bistånd enligt SoL och
insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre, är beslutade av
kommunfullmäktige 2015-05-25.
Behovet av att revidera riktlinjerna är bland annat föranlett av att
Socialstyrelsen utkommit med nya föreskrifter och anvisningar som
påverkar handläggningen av ärenden. Vidare har
kommunfullmäktige beslutat om att införa ramtid vid beslut om
hemtjänst vilket påverkar hur man fattar beslut om insatser samt hur
man upprättar en genomförandeplan.
Syftet med riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg till personer 65 år och äldre är att säkerställa
rättssäkerhet och likabehandling när det gäller bedömning av de
insatser som ska erbjudas från socialtjänstens äldreomsorg.
Riktlinjerna ska dessutom ge stöd och vägledning för
biståndshandläggaren i det praktiska arbetet med de individuella
behovsbedömningar som alltid ska göras i varje enskilt fall.
Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S)
och ledamoten Eivor Karlsson m.fl. (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut med stöd av ersättaryttrande från
Erik Vallström (Fi).
Vice ordföranden Erik Slottner (KD), ledamoten Dennis Wedin
m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (L) yrkar bifall till ett
gemensamt förslag till beslut med instämmande av ersättaryttrande
från Alfred Askeljung (C).
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att det finns två förslag till
beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödjes av (V), (S) och
(MP) med instämmande av ersättaryttrande från (Fi) och ett
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gemensamt förslag till beslut från (KD), (M) och (L) med
instämmande av ersättaryttrande från (C).
Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att
nämnden beslöt utan omröstning enligt förvaltningens förslag som
stöddes av (V), (S) och (MP) med instämmande av ersättaryttrande
från (Fi).
Reservation från (KD), (M) och (L) med instämmande av
ersättaryttrande från (C):
Vice ordföranden Erik Slottner (KD), ledamoten Dennis Wedin
m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (L) reserverar sig mot
nämndens beslut med instämmande av ersättaryttrande från Alfred
Askeljung (C) till förmån för gemensamt förslag till beslut enligt
följande:
”Vi föreslår att äldrenämnden beslutar
- att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
- att därutöver anföra
Ickevalsalternativet inom stadens hemtjänst är per definition
egen regi. Det borde finnas ett annat system att fördela
ickevalsalternativet inom hemtjänsten.
Vi anser att alla äldre över 85 år som upplever oro, ensamhet
eller otrygghet i det egna hemmet och som så önskar ska
beredas plats i en av stadens äldreboendeformer.
En äldre som är bosatt i en annan kommun och som under
begränsad tid vistas i Stockholm har rätt till hemtjänst här.
Vi vill omgående införa valfrihet för dessa äldre, så att de
inte per automatik hänvisas till stadens hemtjänst i egen regi.
Vi vill säkerställa att äldre som tidigare omhändertagits av
släkt och vänner och som ställs inför omfattande
omvårdnadsbehov ska kunna beredas plats på
omsorgsboende utan föregående hemtjänstinsatser.
De nya reglerna för intagning till servicehus innebär att
vissa personer över 65 år, som tidigare fått plats på
servicehus, idag inte längre bereds plats. Det är personer
över 65 år med psykiska funktionsnedsättningar,
missbruksproblematik eller som befinner sig i hemlöshet.
Som vi redan påpekat i vårt särskilda utlåtande i ärendet
”Rapportering ej verkställda beslut” är det viktigt att
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äldrenämnden tar höjd för behovet av äldreboende för denna
grupp och tar med detta i planeringen för framtida
äldreboenden.
Avslutningsvis vill vi påpeka att vi anser att det är problematiskt att
detta ärende inte förelagts till insyn för nämndens
funktionshindersråd. ”

Vid protokollet
Barbara Ahlmark, nämndsekreterare
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