Protokoll
Sida 4 (33)

En skrivelse ”Om boende för äldre i hemlöshet och missbruk”
daterad 2018-04-17, dnr 1.6-409/2018, har lämnats in av vice
ordföranden Michaela Hollis (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl.
(M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (L) med instämmande av
ersättaryttrande från Alfred Askeljung (C).

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar skrivelsen dnr 1.6-409/2018
till äldreförvaltningen för beredning.

§ 6 Förvaltningschefens information
Strategen Hanna Markkula presenterar ärendet § 12 Boendeplan
för år 2019 med utblick mot 2040 och hon svarar på frågor från
nämndens politiker.
Ordföranden Torun Boucher (V) tackar för presentationen.
Förvaltningschefen Ann-Christine Hansson informerar om stadens
överenskommelse med landstinget beträffande tillämpning av den
nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (2017:612) som gäller från och med 2018-01-01.
Enligt landstinget ska kommunens återbetalningsansvar gälla från
den 7 juni 2018 liksom WebbCare som är e-tjänst för samordning
av vård för utskrivna patienter och som måste it-anpassas till nya
utskrivningsrutiner.
Ledamoten Mirja Räihä (S) tar upp att sjuksköterskor har dålig
kunskap om trygghetsjourens arbete och det behövs information
om detta.
Avdelningschefen Annelie Svensson svarade att hon tar med sig
detta och ser över möjligheter att informera på samma sätt som
Stockholms Trygghetsjour gör inför julledigheter.
Ordföranden Torun Boucher (V) informerar om att sommaravslutning för nämnden äger rum strax efter sammanträde
den 12 juni i Ragnars skafferi i Stadshuset.
Protokoll nr 5 fört vid
äldrenämndens sammanträde
tisdagen den 17 april 2018
Utdragbestyrkande
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§ 7 Remiss ”Stockholms stads riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter ”
Remiss från kommunstyrelsens, KS dnr 2018/69
Dnr 1.6-124/2018

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss ”Stockholms stads riktlinjer för
nationella minoriteters rättigheter” och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-20.
Kommunstyrelsen har till bl.a. äldrenämnden remitterat förslag till
”Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter”
för yttrande senast den 3 maj 2018.
Kommunfullmäktige antog år 2000 en åtgärdsplan för Stockholms
stad för nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det har till
stadsledningskontoret framförts behov av att ta fram nya riktlinjer
inklusive nya samrådsprocesser för stadens arbete med de
nationella minoriteternas rättigheter. Kommunstyrelsen har i
budget fått uppdrag att se över samrådsprocesserna med de
nationella minoriteterna samt ta fram riktlinjer för stadens arbete
med nationella minoriteter. Stadsledningskontorets kansli för
mänskliga rättigheter har nu arbetat fram ett förslag till nya
riktlinjer.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till förslaget som bidrar till
att arbetet med minoritetsfrågorna får en mer etablerad plats i
staden, samt framför en del synpunkter.
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Yrkanden
Ordföranden Torun Boucher (V) med instämmande av övriga
ledamöter samt med stöd av ersättaryttranden från Erik Vallström
(Fi) och Alfred Askeljung (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Utdragbestyrkande

