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§ 10 Utökad kommunikation om boende för äldre
Dnr 2.4.2-7/2018

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande med förslag avseende utökad
kommunikation om boende för äldre.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-01-03.
Äldreförvaltningen har tagit fram en gemensam
kommunikationsplan med Micasa Fastigheter AB och
Bostadsförmedlingen, som finns i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Kommunikationsplanen beskriver bakgrund, målgrupper och
målsättningar för kommunikationsinsatserna kring boende för
äldre. Med utgångspunkt i dessa innehåller planen ett antal
konkreta förslag på utökad kommunikation om boende för äldre.
I kommunikationsplanen föreslås att äldreförvaltningen under
2018 ska:
- ta fram en ny broschyr med samlad information om boende
för äldre
- samla och utöka informationen på stockholm.se
- aktivt sprida informationen i stadens egna kanaler, så som
månadsannonsen Hallå stockholmare
- ta fram utökad information för biståndshandläggare.

Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med stöd av
ersättaryttranden från Erik Vallström (Fi) och Alfred Askeljung
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Johan Hjelm (L) anmäler ett eget särskilt
uttalande med stöd av ersättaryttrande från Alfred Askeljung (C).
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Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (L) med stöd av ersättaryttrande från (C):
”Det är viktigt att det finns tydlig information till äldre och deras
anhöriga om de olika bostadsalternativ som finns. Detta gäller inte
minst med tanke på att det finns ett antal olika former av boende
och att benämningar och utbud har varierat över tid.
Liberalerna vill inskärpa att det inte räcker med broschyrer och
andra trycksaker för att tillhandahålla information. Information om
olika boendealternativ måste också kommuniceras muntligen på
möten, exempelvis genom samarbete med
pensionärsorganisationerna. Det måste finnas möjlighet att ställa
frågor och ha en dialog. De informationstillfällen som finns tycks
rikta sig bara till stadens personal och vi är rädda för att man här
missar en viktig kanal att nå ut till de äldre.
Om många äldre anser det vara svårt att veta exakt vilka
boendealternativ som finns och hur man får tillgång till dem lär
problemet vara ännu större för de äldre som kommit mera nyligen
till Sverige. Det är viktigt att förvaltningen dels når ut till etniska
intresseorganisationer och dels i görligaste mån ser till att
information finns tillgänglig på de vanligaste invandrarspråken.”
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§ 11 Anmälan av rapporten StockholmSNAC – rapport
från undersökning 2017 av behov och insatser inom
äldreomsorgen i Stockholms stad
Rapport 2017:5 av Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Dnr 4.1-1033/2017

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och lägger Äldrecentrums rapport 2017:5
StockholmSNAC till handlingarna.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-01-04.
På uppdrag av äldreförvaltningen har Stiftelsen Stockholms läns
äldrecentrum genomfört en undersökning med syfte att ställa
beviljade insatser, hemtjänst och plats i särskilt boende i relation
till behov på individnivå, d.v.s. grad av funktionsnedsättning.
Att möta äldres behov av stöd, vård och omsorg med rätt insatser
är äldreomsorgens viktigaste uppdrag. Äldreomsorgen är en
omfattande verksamhet och det är angeläget att tillgängliga
resurser används på bästa sätt.
Rapporten visar att de beviljade insatserna i äldreomsorgen har ett
klart samband med behovet av stöd och hjälp som det beskrivs
med graden av funktionsnedsättning.
Undersökningen bygger på ett omfattande material som kan
användas för fortsatta analyser, bl.a. vad gäller skillnader mellan
stadsdelsnämnderna. Äldreförvaltningen ser rapporten som en
viktig kunskapskälla för framtida utveckling av äldreomsorg
avseende planering, ledning, styrning och uppföljning.
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Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med stöd av
ersättaryttranden från Erik Vallström (Fi) och Alfred Askeljung
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Utdragbestyrkande

