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§ 10
Remiss av Storsthlms rekommendation att anta
Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till särskilt boende
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/1472, för yttrande
senast 2019-02-19
Dnr 1.6-662/2018
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på
remissen av Storsthlms rekommendation att anta
”Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län”.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-01-07.
Kommunstyrelsen har skickat på remiss till bl.a. äldrenämnden
Storsthlms styrelsens (tidigare Kommunförbundet i Stockholms län,
KSL) rekommendation att kommunerna i länet antar
”Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län”.
Remissvarstid sträcker sig fram till den 2019-02-19.
Äldreförvaltningen ställer sig övervägande positiv till att staden
antar överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till
särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.
Staden årligen får relativt många ansökningar om särskilt boende
från personer boende i kommuner inom länet.
Yrkanden
Ordföranden Erik Slottner (KD) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 11 Anmälan av kontorsyttrande över remissen av
SOU 2018:77 ”Framtidens specialistsjuksköterska – ny
roll nya möjligheter”
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/1775, för yttrande
senast 2019-01-14
Dnr 1.6-689/2018

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan av förvaltningens
kontorsutlåtande som sitt svar på remissen av SOU 2018:77
”Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll nya
möjligheter” och lägger anmälan till handlingarna.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-12-20.
Kommunstyrelsen har skickat på remiss till bl.a. äldrenämnden en
statlig utredning SOU 2018:77 ”Framtidens specialistsjuksköterska
– ny roll nya möjligheter”. Eftersom kommunstyrelsens har
beviljats kort svarstid har kommunstyrelsens informerat stadens
nämnder om att remissvar kan överlämnas i form av ett
kontorsyttrande senast 2019-01-14.
Regeringen utsåg den 20 juli 2017 en särskild utredare med uppdrag
att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att möta de i
hälso- och sjukvårdens förändrade framtida behov. Utredningen ska
även föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet. Utredningen föreslår därför förändringar i de
bestämmelser som styr hälso- och sjukvården och högskolan för att
ge vårdgivarna de verktyg som behövs för planering av
kompetensförsörjningen. Utredningen föreslår att en ny
yrkesexamen på avancerad nivå förs in i högskolan.
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Äldreförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag att
införa avancerad klinisk specialistsjuksköterska som ett nytt reglerat
yrke, men vill särskild lyfta fram äldreomsorgens behov av
specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskans roll och
kompetens kan bidra till ett ökat intresse hos sjuksköterskor att
arbeta inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen anser att det är
viktigt att skapa förutsättningar för de sjuksköterskor som idag

