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§5
Svar på remiss om riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har fått remiss om ”Riktlinjer för handläggning
inom socialtjänstens äldreomsorg” diarienummer 105-1044-2017 från
kommunstyrelsen. Remisstiden sträcker sig till den 2 oktober 2017.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig huvudsakligen positiv
till de föreslagna ändringarna men anser att det finns vissa behov av
justeringar och tillägg i riktlinjerna.
Förvaltningen anser att avsnittet om framtidsfullmakter bör
kompletteras med anvisningar nu när staden antagit sina riktlinjer för
tillämpningen av detta. Förvaltningen anser vidare att det vore
önskvärt med fler frekvensangivelser i riktlinjerna, om vad som kan
anses skäligt för att uppnå skäliga levnadsvillkor, för att stärka
likvärdigheten i bedömningar över staden.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2017.
Dnr 1.5.1-605/2017
Förslag till beslut
Sus Andersson m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S) och Rashid
Mohammed (V) lade fram ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby (L) lade fram ett
eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
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Beslutsgång
Ordföranden Sus Andersson (MP) ställde förslagen mot varandra och
fann att nämnden hade beslutat att anta MP+ S+V:s förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av Ole-Jörgen Persson (M), Naemi Karlsson
(M), Markku Sirviö (M), Markus Brigander (M) Annika Rosenberg
(M) och Bengt Porseby (L) till förmån för eget förslag till beslut:
”Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden 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 äldrenämnden tar
höjd för behovet av äldreboende för denna grupp och tar med detta i
planeringen för framtida äldreboenden”.

