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Närvarande
Ledamöter
Torun Boucher (V), ordförande
Erik Slottner (KD), vice ordförande
Bo Hansson (S)
Gisela Norrman (S)
Sven Britton (S)
Anders Ödmark (MP)
Eivor Karlsson (MP)
Dennis Wedin (M)
Alexandra Grimfors (M)
Anita Lundin (M)
Ersättare:
Catarina Carbell (S), tjänstgörande
Magnus Grönlund (S)
Halit Azizoglu (MP)
Erik Vallström (Fi)
Yvonne Riddervik (M), tjänstgörande
Johan Frantz (M)
Thomas Linn (M)
Johan Hjelm (L), tjänstgörande
Alfred Askeljung (C)
Britt Westerlind (KD)
Förhinder:
Ledamöterna: Mirja Räihä (S), Elisabeth Bäckström (M) och AnnKatrin Åslund (L).
Ersättarna: Kerstin Mannerqvist (S), Maria Elena Gonzales (V)
samt en vakant plats efter ersättaren Gunilla Almén (MP).
Tjänstgörande ersättare:
För Mirja Räihä (S) tjänstgör Catarina Carbell (S), för Elisabeth
Bäckström (M) tjänstgör Yvonne Riddervik (M) och för AnnKatrin Åslund (L) tjänstgör Johan Hjelm (L).
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Närvarande tjänstemän:
Förvaltningschefen Ann-Christine Hansson, avdelningscheferna
Annelie Svensson, Lisbeth Hagman och Raili Karlsson, strategen
Anders Håkansson (under pkt 6) samt nämndsekreteraren Barbara
Ahlmark.
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I sammanträdet deltar stadens äldreombudsman Linda Wikman
under behandling av pkt 6.
I sammanträdet deltar också den politiska sekreteraren vid
Kristdemokraternas kansli Mejke Runström och
borgarrådssekreteraren vid finansroteln Sarah Heidenborg.

§ 1 Genomgång av närvaro
Ordföranden Torun Boucher (V) öppnar sammanträdet.
Noteras närvarande ledamöter och ersättare.
Nämndsekreteraren Barbara Ahlmark informerar om att ersättaren
Gunilla Almén (MP) har avsagt sitt förtroendeuppdrag i
äldrenämnden. Kommunfullmäktige har förklarat hennes plats
vakant.
Ordföranden Torun Boucher (V) informerar om att igår har
kommunfullmäktige beslutat om att välja en ny ledamot för (MP)
efter Christopher Ödmann och hon välkomnar Anders Ödmark till
äldrenämnden som en ny gruppledare för (MP).
Anders Ödmark presenterar sig för nämnden.

§ 2 Val av justerare
Vice ordföranden Erik Slottner (KD) utses att tillsammans med
ordföranden Torun Boucher (V) justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering
Anmäls att äldrenämndens protokoll från den 14 december 2017
har justerats den 18 november 2017.
Äldrenämndens beslut
Protokoll nr 1 fört vid
äldrenämndens sammanträde
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Äldrenämnden lägger anmälan med godkännande till
handlingarna.

§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Inga frågor anmäls och dagordningen fastställs.

§ 5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
En gemensam skrivelse från vice ordföranden Erik Slottner (KD),
ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren
Johan Hjelm (L) med stöd av ersättaryttrande från Alfred
Askeljung (C) har dukats. Skrivelsen ”Om behov av revidering av
riktlinjerna för bidrag till ideella organisationer inom stadens
äldreomsorg” har fått dnr 1.6-81/2018.

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att överlämna skrivelsen
”Om behov av revidering av riktlinjerna för bidrag till
ideella organisationer inom stadens äldreomsorg”,
dnr 1.6-81/2018, till förvaltningen för beredning av svar.

§ 6 Förvaltningschefens information
Äldreombudsmannen Linda Wikman presenterar sina uppdrag och
sin rapport till Kommunfullmäktige och besvarar frågor från
nämnden.
I enlighet med instruktionen (KFs 2016:3) 4 § ska
äldreombudsmannen lämna vartannat år en rapport till
kommunfullmäktige om sin verksamhet samt de frågor om äldres
levnadsvillkor som ombudsmannen bedömer att
kommunfullmäktige behöver ha kännedom om.
Åldreombudsmannen kan däremellan lämna rapporter till
kommunstyrelsen för att t.ex. belysa brister inom ett område.
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Äldreombudsmannen Linda Wikman informerar nämnden att
hennes rapport är nu klar och ska gå på remiss. Efter att
remissvarstiden ha gått ut bereds ärendet till kommunfullmäktige
och då kommer rapporten att publiceras på stadens Insyn.
Ordföranden Torun Boucher (V) tackar äldreombudsmannen
Linda Wikman för presentationen.
Avdelningschefen Annelie Svensson informerar om ett pågående
utredning enligt Lex Sarah gällande Stockholms
Trygghetsjour/Larmcentralen och handläggning av ett larmanrop.
Anmälan enligt Lex Sarah bereds till nästa nämndsammanträde.
Strategen Anders Håkansson informerar om uppbygganden av
ärendet § 7 Verksamhetsberättelse 2017 för äldrenämnden enligt
stadens integrerade ledningssystem (ILS) och förklarar begrepp
som finns i ärendet.
§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2017 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-934/2017

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens
verksamhetsberättelse med årsredovisning och bokslut för
år 2017 och överlämnar den till kommunfullmäktige och
stadens revisorer.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-01-17.
Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som
framgår av verksamhetsplanen i stort uppnåtts under året.
Äldreförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges
inriktningsmål uppfylldes även för år 2016 och redovisar i
tjänsteutlåtandet genomförandet av dessa i enlighet med stadens
integrerade ledningssystem (ILS).
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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.
Vice ordföranden Erik Slottner (KD), ledamoten Dennis Wedin
m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Johan Hjelm (L) anmäler ett
gemensamt särskilt uttalande med stöd av ersättaryttrande från
Alfred Askeljung (C).
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (KD), (M), (L) och med stöd av
ersättaryttrande från C):

Protokoll nr 1 fört vid
äldrenämndens sammanträde
tisdagen den 30 januari 2018

”Stockholm stad har en bra äldreomsorg, men Stockholm kan
bättre. Föreliggande verksamhetsberättelse för år 2017 visar att så
gott som alla pluppar är gröna och alla mål är uppfyllda, att det är
ordning och reda på internstrukturer, alla styrdokument finns på
plats. Det låter och ser bra ut. Men berättelsen stämmer inte
överens med vissa signaler som når oss från stadens invånare,
nämligen att den rödgrönrosa majoriteten inte förmår erbjuda en
trygg plats i stadens äldreomsorg till de äldre som så behöver.
Gröna pluppar tröstar inte dessa äldre.
Verksamhetsberättelsen informerar om att antalet privata utförare
har minskat med 30 stycken till 98, vilket är en minskning med
nästan 25 procent. Kraven på utförare inom hemtjänsten har
samtidigt ändrats. Beklagligt vore om det bland dessa 30 utförare
skulle finnas seriösa privata aktörer som inte mäktar med de
ändrade kraven och som därför inte fortsätter som välfärdsföretag
inom hemtjänsten trots att de erbjuder en verksamhet med hög
kvalitet.
Det är mycket beklagligt att majoriteten fortsatt tycks tro att det är
driftsformen i sig som avgör hur väl fungerande och högkvalitativ
en verksamhet är. Regeringen med Shekarabi (S) i spetsen och
med ivrigt stöd av kamrat Sjöstedt (V) har argumenterat för och nu
lagt förslag om ett vinsttak på sju procent för företag inom skola
och äldreomsorg. Detta beskrivs som en begränsning av "vinst",
vilket det inte är. Det handlar om avkastning på operativt kapital,
som är något helt annat. Med Reepalus förslag motsvarar det 0-2
procents vinst - mycket lägre än stadens egna bolag. Den
socialistiska kompassen stämmer illa med verklighetens karta som
Utdragbestyrkande
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visar att fyra av tio platser inom äldreomsorgen levereras av
fristående aktörer. Det är en symbolpolitik som är
verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och
som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden. Fokus ska
självklart ligga på rätt sak, nämligen hur vi förmår fler att söka sig
till de viktiga vårdyrkena, hur vi får resurserna att räcka framöver
då efterfrågan av äldreomsorg kommer att öka stort och hur vi
klarar den nödvändiga utbyggnaden av antalet äldreboenden.
Dessutom: att rulla tillbaka utvecklingen inom detta område
kommer att ge sämre förutsättningar för jämställdhet och kvinnors
företagande. Detta rimmar illa med majoritetens feministiska
politiska mål.
Under år 2017 avsattes 21 Mkr inom stadens centrala
medelsreserv till de stadsdelar som omvandlade befintliga
trygghetsboenden till seniorboende med aktivitetscenter. Av dessa
21 Mkr sökte sex stadsdelar sammanlagt 10,1 Mkr för ändamålet,
vilket vi anser är en oroväckande låg takt.
För år 2018 kommer sammanlagt 30 Mkr att fördelas genom
nyckeltal till stadens samtliga stadsdelar för att omvandla
trygghetsboenden som därtill lämpar sig till seniorboende med
aktivitetscenter. Eftersom samtliga stadsdelar kommer att få del av
dessa medel är det viktigt att följa upp att pengarna oavkortat går
till omvandlingen och att de inte försvinner till andra verksamheter
inom stadsdelen.
Den rödgrönrosa majoritetens höga svansföring i
jämställdhetsfrågan visar sig dessvärre inte i den stigande
sjukfrånvaron, där andelen män uppgår till 2,1 procent och
andelen kvinnor till 5,7 procent. Vi finner det vidare oroväckande
att indikatorerna Aktivt Medskapandeindex, index Bra
arbetsgivare samt index Psykosocial arbetsmiljö inte på långa
vägar når upp till nämndens och KF:s årsmål. Vi förutsätter att
förvaltningen vidtar nödvändiga åtgärder för att snarast komma
tillrätta med detta problematiska utfall. Likaså menar vi att
förvaltningen ska bemöda sig om att både tillhandahålla och
finansiera sommarjobb för ungdomar.”

Protokoll nr 1 fört vid
äldrenämndens sammanträde
tisdagen den 30 januari 2018
Utdragbestyrkande

Protokoll
Sida 8 (22)

§ 8 Remiss av delbetänkandet SOU 2017:87
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
– en balansakt
Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 110-1832/2017, för
yttrande senast den 2 februari 2018
Dnr 1.5-986/2017

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på
remissen av Delbetänkandet SOU 2017:87 ”Finansiering,
subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt”.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-01-03.
Kommunstyrelsen har till bl.a. äldrenämnden remitterat
delbetänkandet SOU 2017:87 ”Finansiering, subvention och
prissättning av läkemedel – en balansakt” för yttrande senast
den 2 februari 2018.
Regeringen beslutade den 17 november 2016 att tillsätta en
särskild utredare med uppgift att göra en översyn av nuvarande
system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
Utredarens direktiv blev två övergripande uppdrag, dels hur
finansieringen av läkemedel ska se ut och dels hur läkemedel ska
prissättas. I det här delbetänkandet lämnas inte någon slutlig
analys av olika modeller för att prissätta och betala för läkemedel.
I det fortsatta arbetet ska det ingå frågeställningar som vilka
problem som kan lösas genom att ta bort uppdelningen mellan
förmånsläkemedel och rekvisitionsläkemedel och vilka praktiska
och juridiska möjligheter respektive hinder som finns för att ta
bort gränsdragningen. Konsekvenser för landsting, patienter och
andra aktörer som exempelvis apoteken behöver även analyseras
vidare. Äldreförvaltningen anser att utredningen är viktig då
dagens system för finansiering, subvention och prissättning av
läkemedel har brister.
Yrkanden
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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.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 9 Remiss om Ett Stockholm för alla - Program för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning för 2018-2023
Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 171-1831/2016, för
yttrande senast den 16 februari 2018
Dnr 1.5-966/2017

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på
remissen om förslag ”Ett Stockholm för alla – Program för
tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning för 2018-2023”.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2017-12-27.
Kommunstyrelsen har till bl.a. äldrenämnden remitterat ett förslag
”Ett Stockholm för alla – Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning för 2018-2023”
för yttrande senast den 16 februari 2018.
I stadens budget för 2016 angavs att kommunstyrelsen i samråd
med kommunstyrelsens funktionshindersråd ska revidera stadens
program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2011-2016. Programmet är ett styrdokument som stadens nämnder
och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt
arbete för att nå stadens mål.
Äldreförvaltningen anser att det är ett väl genomarbetat program
som väl knyter an till den nya inriktningen i svensk
funktionshinderspolitik. Flera av programmets fokusområden
knyter också an till den strategi för En äldrevänlig stad som
äldrenämnden nyligen antagit. Enligt förvaltningens uppfattning
utgör de båda programmen tillsammans starka drivkrafter för att
staden ska bli en tillgänglig och inkluderande stad för alla.
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Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med stöd av
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ersättaryttranden från Erik Vallström (Fi) och Alfred Askeljung
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Erik Slottner (KD), ledamoten Dennis Wedin
m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Johan Hjelm (L) anmäler ett
gemensamt särskilt uttalande med stöd av ersättaryttrande från
Alfred Askeljung (C).
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande från (KD), (M), (L) och med stöd av
ersättaryttrande från C):
”Alla stockholmare ska ha friheten att kunna forma sitt eget liv,
utbilda sig, arbeta, delta i samhällslivet och leva i gemenskap med
andra.
På samma sätt som det nuvarande programmet för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning, som antogs under Alliansens
tid vid majoritet, innehåller föreliggande förslag till program
konkreta mål och indikatorer med en tydlig ansvarsfördelning. Vi
ser dock att det finns områden som kan förbättras.
Ett tillgängligt Stockholm där alla har möjlighet att delta kräver att
alla stadens nämnder och bolag arbetar i samma riktning och tar
sitt ansvar. Därför är det bra att programmet spänner över hela
stadens verksamhet. Samtidigt kan inte de verksamheter förbises,
som har till huvudsaklig uppgift att hjälpa och stödja personer med
funktionsnedsättning.
Vi ser exempelvis med stor oro på de rapporter som har nått oss
om försämrad rätt till ledsagning som drabbar synskadade, och
som inte har någon grund i politiska beslut utan i ändrad praxis på
tjänstemannanivå. Detsamma gäller försämringar i rätten till
kontaktperson. Staden kan inte med ena handen anta program som
innehåller ambitiösa föresatser om rätten till en meningsfull fritid
och att delta i samhällslivet, och med andra handen inskränka
stockholmarnas möjligheter att göra just detta.
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Rätten att kunna bestämma över sitt liv förutsätter valfrihet.
Personer med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med behov
som är mycket grundläggande och som har en avgörande roll för
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deras förmåga att klara sig i vardagen, och det är därför självklart
att de så långt som möjligt måste kunna välja vem som ska ge dem
denna hjälp. Det är därför synd att valfrihetsperspektivet saknas
helt i förslaget till program.
Personer med funktionsnedsättning ska inte bara kunna ha en
anställning – de ska också kunna starta och driva företag. Det är
viktigt att information och blanketter som krävs för att starta
företag är tillgängliga. Det gäller även blanketter för att ansöka om
föreningsbidrag, något som inte alltid är fallet idag.
Något som är speciellt påtagligt för alla människor med någon
form av funktionsnedsättning är att de problem som finns i
samhället i stort ofta får än starkare negativ effekt. Bristen på
bostäder är ett av vår tids största problem, och får vida
konsekvenser för människor som har svårt att hitta bostad. För att
hitta en långsiktig lösning måste staden aktivt arbeta för att bygga
fler bostäder, i högre takt, och att med stadens bostadsbolag
kontinuerligt testa nya metoder för att bygga billigare.
Staden ska kontinuerligt arbeta för att ha en mer inkluderande
fysisk utformning. För att garantera detta behöver
förankringsarbetet vid detaljplanerprocesser engagera fler redan
vid ett tidigt stadie i planeringsprocessen och expertgrupper med
expertis rörande funktionshinderfrågor måste ges möjlighet att
vara delaktiga i stadens fysiska utveckling.
Vi vill även lyfta att äldre med funktionsnedsättningar kräver en
speciell kompetens hos berörd personal som ska säkerställas.
Såsom programmet nu är utformat finns inte äldreperspektivet
med i tillräckligt stor omfattning.
Frågan om ett tillgängligt utbud av konst och kultur är större än
bara en fråga om fysisk tillgänglighet till utställningslokalerna.
Det handlar också om ett utbud av kulturella uttryck som är
möjliga att ta del av även för besökare som har olika typer av
funktionsnedsättningar. Exempel är permanenta multisensoriska
verksamheter på stadens kulturinstitutioner.
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Programmet har inte enbart remitterats till samtliga stadens
nämnder och bolag utan även till en stor mångfald av utomstående
organisationer. Vi ser fram emot att ta del av deras synpunkter för
att eventuellt återkomma med ytterligare synpunkter till
kommunstyrelsens sammanträde.”
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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.
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Tjänstgörande ersättaren Johan Hjelm (L) anmäler ett eget särskilt
uttalande med stöd av ersättaryttrande från Alfred Askeljung (C).
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 en stor tillgång för staden att ha Äldrecentrum med dess
möjligheter att bedriva omfattande longitudinella studier av äldre
personer och äldreomsorgen i Stockholm.
Rapporten riktar delvis allvarlig kritik mot stadsdelsnämnderna
vad gäller likvärdigheten i tillgång till insatser, framför allt vad
gäller servicehus. Av den statistik som redovisas i rapporten
framgår att det finns stora skillnader mellan stadsdelarna i
Stockholm när det gäller vilka målgrupper som beviljas
servicehusboende. Det gäller såväl ADL-beroende och
genomsnittlig funktionsnedsättning som hur mycket hemtjänst
man behöver. Detta är inte acceptabelt, och som anförs i rapporten
går det inte att motivera så stora skillnader mellan stadsdelarna,
vare sig utifrån behov eller utifrån någon omsorg om stadsdelarnas
självstyre.
Rapporten konstaterar att någon ”gemensam uppfattning i staden
om vem som ska beviljas plats i servicehusboende finns uppenbart
inte”. Staden har ju nyligen antagit kriterier för vem som ska
beviljas plats på servicehus. Det återstår att se om detta leder till
ökad likvärdighet.
Vi har dock kunnat se, när det gäller de nya riktlinjerna för vårdoch omsorgsboende, att dessa inte har fått någon större påverkan
på vilka som beviljas plats. Liberalerna menar därför att
delegationen att fatta avslagsbeslut på äldreboende måste flyttas
från tjänstemännen till de sociala delegationerna i
stadsdelsnämnderna för att nya riktlinjer ska kunna få genomslag.
Vi vidhåller vårt krav på att alla över 85 år som så vill ska få plats
på servicehus.
Men vi noterar också att det finns tecken på olikheter när det
gäller vilka som får flytta från servicehus – exempelvis hur
omfattande kognitiv funktionsnedsättning en boende på servicehus
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måste ha innan flytt till demensboende blir aktuellt. Även här är
det viktigt med likvärdighet.
Som rapporten nämner möjliggör det datamaterial som SNACstudien sitter på betydligt mer avancerade analyser än vad som
redovisas i den här rapporten. Vi kan se tendenser till att
servicehusboende i de stadsdelar där personer beviljas plats på
servicehus med mindre omfattande funktionsnedsättningar
(Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista) också har mindre behov av
hemtjänst än i stadsdelar där de boende har kraftiga
funktionsnedsättningar (Älvsjö). Om detta är en ren effekt av att
sammansättningen av de boende skiljer sig åt eller om det finns
hälsofrämjande effekter av att få flytta tidigt (vilket tidigare
studier från Äldrecentrum pekat på) är en fråga som torde förtjäna
ett djupare studium.”
.
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§ 12 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp
2.13 och Regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 2 §
mom. 2d
Föreligger delegationsbeslut daterad 2017.12.28 om avskrivning
av fordran på 2 741 kr från december 2016.
Dnr 1.1.1-1034/2017

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger den till handlingarna.

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.
Beslutsgång
Ordföranden Torun Boucher (V) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens
pensionärsråd (KPR) sammanträde den 23 januari 2018
Föreligger protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR)
sammanträde den 23 januari 2018.

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för
socialnämnden, äldrenämnden och
överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor
från sammanträden den 25 januari 2018
Utgår.
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§ 15

Anmälan av postlistan för 1-31 december 2017

Föreligger:
a/ äldreförvaltningens postlista för december 2017
b/ broschyr vårprogram 2018 från Tellus Fritidscenter (finns på
www.tellusfritidscenter.se
c/ skrivelsen från anhörig ang. Sofiagården (dnr 4.2-1040/2017)
OBS! Sekretess gäller på känsliga personuppgifter i skrivelsen
enligt 21 kap. 7 § OLS (Offentlighets- och sekretesslagen ).

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Barbara Ahlmark, nämndsekreterare
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