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Närvarande tjänstemän:
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Runström, Alice Vestlin och Fredrik Bergström.
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§1

Genomgång av närvaro

Ordföranden Erik Slottner (KD) öppnar sammanträdet.
Noteras närvarande ledamöter och ersättare.
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§2

Val av justerare

Ordföranden Erik Slottner (KD) utses att tillsammans med vice
ordföranden Mirja Räihä (S) justera dagens protokoll.
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§3

Anmälan om protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll från sammanträde
den 26 mars 2019 har med godkännande justerats
den 29 mars 2019.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan med godkännande till handlingarna.
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§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Ordföranden Erik Slottner (KD) anmäler en fråga om behandling av
skrivelsen om granskning av hemtjänstföretag från (V) vilken
anmäldes till äldrenämnden till sammanträdet 2019-03-26.
Dagordningen godkänns.
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§ 5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Inga skrivelser från nämndens politiker har inkommit.
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§6

Förvaltningschefens information

Tf. förvaltningschefen Margareta Östrand presenterar ärende §7
Underlag till budget 2020 med inriktning för äldrenämnden med
inriktning för 2021 och 2022 – Treåringen.
Avdelningschefen Raili Karlsson håller en muntlig presentation om
orsaker till uppsägning av Enklare Vardag och Östermalms Privata
hemtjänst enligt följande:
Äldreförvaltningen har valt att säga upp avtalen med Enklare
Vardag och Östermalms Privata hemtjänst den 16 april 2019.
Uppsägningen grundar sig på en samlad bedömning av händelser,
såsom klagomål från kunder rörande brister i omvårdnaden,
felaktigheter i nyckelhantering och dubbelregistreringar i
tidrapporterna. Det är liknande synpunkter som framkommit i
samband med hävningar i de andra kommunerna. Tillsammans med
stadens tidigare erfarenheter av företaget gör detta att staden inte
längre har ett fortsatt förtroende för företaget.
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§ 7 Underlag till budget 2020 för äldrenämnden med
inriktning för 2021 och 2022 - Treåringen
Dnr 1.2.1-195/2019
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till
budgetunderlag för år 2020 med inriktning för 2021 och
2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Äldrenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-08.
Under respektive inriktningsmål:
- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
anges de strategiska satsningarna i punktform för hur nämnden
bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden
2020-2022.
Yrkanden
Ordföranden Erik Slottner (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) yrkar bifall till sitt förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) finner att det finns två förslag till
beslut: förvaltningens förslag samt ett gemensamt förslag till beslut
från (S) och (V).
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag.
Reservation från (S) och (V)
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) samt Robert Mjörnberg (V)
reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag
till beslut enligt följande:
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1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
2. Att därutöver anföra
Stockholm står under kommande år inför stora demografiska
utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vård- och
omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara högt.
Sammantaget innebär det att staden även kommande år behöver
investera i en växande stad för att klara behoven inom exempelvis
skola och omsorg.
I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att
sänka skatten. En skattesänkning som de hävdade skulle finansieras
av skattetillväxt och effektiviseringar. Eftersom skattetillväxt
genom fler medborgare sällan kommer utan ökande behov (som ska
betalas med just den skattetillväxten) tvingas nu de flesta
verksamheter till långtgående, vad som kallas, effektiviseringskrav.
För många verksamheter är budgeten lägre för år 2019 än vad de
reella kostnaderna var under år 2018, samtidigt som priser, löner
och behov ökat. Det är lätt att se att sparkraven gått långt utöver det
som är att förvänta sig av effektiviseringar. Det leder nu därför till
kvalitativa försämringar i många av de verksamheter som betyder
mest för stockholmarna. Samtidigt försöker nämnderna leva upp till
mål helt utan motsvarande finansiering vilket leder till att de inte
klarar att skära ner i den takt som en finansierad budget skulle ha
krävt.
Äldrenämndens planering försvåras av de felberäkningar som
Sweco har gjort i sina prognoser framöver. Ökningen av äldre är
större i innerstadsdelarna och därmed måste boendeplanering i
regionerna göras om. Den planeringen måste påbörjas omedelbart
för att antalet platser i innerstaden ska kunna motsvara behoven.
Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är ytterligare ett
problem. De utbildningar som nämns, Usk 1 och Usk 2, lär inte
klara sig när yrket undersköterska kommer att regleras. Nämnden
måste redan nu börja ta höjd för högre krav som kommer att gälla
för utbildningar inom äldreomsorgen.
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De äldre i Stockholm ska kunna leva ett tryggt och aktivt liv.
Utvecklingen av aktivitetscentran måste fortsätta för att de äldre ska
kunna delta i aktiviteter och bryta den sociala isoleringen för äldre
som känner sig ensamma. Staden bör även se över de utrymmen på
servicehusen som inte används som bostäder. Vilka utrymmen kan
användas till annat, t ex till samlingslokaler eller som
aktivitetscentran?
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Det viktigt att äldre inkluderas i alla politikområden. Det äldre
måste ha att tillgång till ett rikt föreningsliv, ska kunna utöva
motion i trygga miljöer, kunna delta i kulturaktiviteter och kunna
efterfråga bostäder som de har råd att bo i.
Det finns en växande grupp äldre som har hamnat i hemlöshet. Det
gjordes en del för den gruppen under förra mandatperioden, ett antal
platser destinerades till gruppen hemlösa äldre. Men det är inte
tillräckligt, staden måste se till att det finns platser för äldre
människor som inte har tak över huvudet.
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§ 8 Remiss av Överenskommelse om omhändertagande
av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
kommunerna i Stockholms län
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/182, för yttrande
senast 2019-04-24

Dnr 1.6-172/2019
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till
beslut som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen för vidare beredning för
kommunfullmäktige.
2. Äldrenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-03-07.
Äldrenämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen om en
rekommendation från Storsthlm. Den innebär att Stockholms stad
föreslås anta en överenskommelse om omhändertagande av avlidna
som ska gälla mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län.
Målgruppen för överenskommelsen är personer som avlider inom
kommunens särskilda boendeformer där kommunerna är
sjukvårdshuvudman. Syftet med överenskommelsen är att
tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning
gällande transport av avlidna samt bårhusförvaring mellan
kommunerna och Region Stockholm.
Förslaget har tidigare varit ute på remiss i kommunerna och
äldrenämnden hade då möjlighet att lämna synpunkter. Dessa
synpunkter har sedan beaktats i den slutliga versionen av
överenskommelsen som nu är ute för antagande i kommunerna.
Yrkanden
Ordföranden Erik Slottner (KD) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) finner att nämnden beslöt utan
omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 9 Remiss av motion från (V) om ett nytt
användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten som
bygger på tillit och utgår från äldres behov
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/146, för yttrande
senast 2019-04-30

Dnr 1.6-173/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-03-28.
Clara Lindblom, Torun Boucher och Robert Mjörnberg (samtliga
V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta om att
utreda ersättningssystemet i hemtjänsten. Syftet är att införa ett nytt
användarvänligt system som bygger på tillit och utgår från
kunskapen om att de äldres behov kan variera från dag till dag.
Bakgrunden till förslaget är att jakten på minuter fortsätter trots
införandet av ramtid. Äldreförvaltningens uppfattning är att staden
har ett tydligt och transparent ersättningssystem som också ger ett
bra underlag för uppföljning. Ramtiden möjliggör också för
utförarna att tillsammans med kunderna planera när och hur de
beviljade insatserna ska utföras - hänsyn kan här tas till enskildes
behov och önskemål från dag till dag.
Yrkanden
Ordföranden Erik Slottner (KD) med instämmande av övriga
ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Robert Mjörnberg (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) finner att det finns två förslag till
beslut: förvaltningens förslag samt ett förslag till beslut från (V)
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag.
Reservation från (V)
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Robert Mjörnberg (V) reserverade mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag till beslut enligt följande:
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra
I motionen anförs att ersättningssystemet i hemtjänsten bör utredas i
syfte att införa ett nytt användarvänligt system som bygger på tillit och
utgår från kunskapen att brukarnas behov kan variera från dag till dag.
Det är viktigt att utvärderingen görs med sikte att vidareutveckla
arbetet med ramtid, brukarens inflytande över sina timmar och arbetet
med genomförarplan. Vi tror att den utvärderingen även bör göras med
siktet inställt på att samspela med arbetet med moderniseringen av de
sociala systemen för socialtjänsten.
Vi anser vidare att det är absolut nödvändigt att kunna attrahera
kompetent personal. Det finns stark kritik bland medarbetarna mot den
minutstyrning som trots allt fortfarande finns.
Ersättningssystemet måste helt enkelt bli mer användarvänligt för att
bättre kunna attrahera kompetent personal samt understödja, istället för
att som nu motarbeta, utvecklingsarbetet med ramtid.
Vi delar äldreförvaltningens svar att minutstyrningen inte per se är
kopplad till ersättningsystemet. Vi delar även uppfattningen att
Stockholm har en reell utmaning vad gäller möjligheterna att
kontrollera det höga antal privata utförare som i dag är aktiva.
Slutligen delar vi analysen att ramtidsbesluten ännu inte tillämpas fullt
ut i staden – men en av anledningarna till de svårigheter som vi ser
finns i implementeringen går trots allt att finna i ersättningssystemet.
Vi anser inte att vi ska återgå till det gamla ersättningssystemet – men
ser ett starkt behov av att förutsättningslöst se över det nuvarande med
målsättningarna att det bättre ska samverka med arbetet med ramtid
samt med moderniseringen av de sociala systemen.
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§ 10 Remiss av Institutet för språk och folkminnens
rapport ”Språkcentrum för nationella minoritetsspråk”
Dnr 1.6-251/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-02.
Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att
utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli kan
organiseras samt utreda förutsättningarna för motsvarande
funktioner för jiddisch och romani chib.
I delrapporten ”Språkcentrum för nationella minoritetsspråk”, som
har remitterats bland annat till Stockholms stad, föreslås att
språkcentrum för finska och meänkieli inrättas inom institutet.
Språkcentrumet för finska placeras i Uppsala och centrumet för
meänkieli placeras i Kiruna och Övertorneå. Språkcentrumens
uppgifter är bland annat att främja och stimulera ökad användning
av finska och meänkieli, bistå med sakkunskap och utveckla
metoder för att bruka språken. Äldreförvaltningen ställer sig positiv
till utredningens förslag om inrättande av språkcentrum då det finns
ett behov av språkrevitaliserande insatser för dessa språk.
Äldreförvaltningen ställer sig även positiv till språkcentrum som
modell för språkrevitalisering.
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 Behandling av personuppgifter enligt GDPR i
äldrenämndens verksamhet
Dnr 1.1.3-156/2019
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
om behandling av personuppgifter enligt GDPR i
äldrenämndens verksamhet.
2. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samråd
med dataskyddsombudet göra nödvändiga uppdateringar av
ärendet. Väsentliga uppdateringar anmäls till äldrenämnden.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-03-20.
Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet.
Vid behandling av personuppgifter måste svenska myndigheter
följa dataskyddsförordningen (GDPR), samt Lag med
kompletterande bestämmelser om tillämpning av EU:s
dataskyddsförordning (2018:218), som förtydligar under vilka
förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av GDPR.
I Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig för all
behandling av personuppgifter inom sin verksamhet.
I ärendet beskrivs hur äldrenämnden samlar in, använder, lämnar ut
och lagrar personuppgifter, samt vilka rättigheter en privatperson
har gentemot äldrenämnden som personuppgiftsansvarig.
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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§ 12 Anmälan av Handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och
biståndshandläggare i Stockholms stad
Dnr 3.5-255/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-01.
I Stockholms stads budget för 2015 fick kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med socialnämnden ta fram en
stadsövergripande handlingsplan för förbättrad arbetssituation för
socialsekreterare och biståndshandläggare. Implementeringsarbetet
med handlingsplanen påbörjades 2016 och arbetet fortsätter under
2019. Arbetet med handlingsplanen har skett i samarbete mellan
stadsledningskontoret, äldreförvaltningen, socialförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna.
Rapporten av arbetet med handlingsplanen 2015 – 2018 har
sammanställts av socialförvaltningen. I rapporten redovisas på en
övergripande nivå det arbete som gjorts inom ramen för
handlingsplanen. En uppföljning av den övergripande
personalrörligheten visar att den har minskat för både
socialsekreterare och biståndshandläggare sedan 2016, vilket kan
ses som en indikation på att arbetssituationen har förbättrats. Den
följeforskare som varit knuten till arbetet menar att det
utvecklingsarbete som pågått i närmare fyra år verkar ha gett
positiva resultat. Enligt förvaltningens uppfattning är det angeläget
att det pågående utvecklingsarbetet fortskrider för att den positiva
utvecklingen ska bibehållas.
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.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Äldrenämndens protokoll
Sammanträde 2019-04-23
Sida 18 (24)

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Äldrenämndens protokoll
Sammanträde 2019-04-23
Sida 19 (24)

§ 13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars
2019 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-213/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-04.
Äldreförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2019.

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.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Äldrenämndens protokoll
Sammanträde 2019-04-23
Sida 20 (24)

§ 14 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut för
kvartal 1, 2019 enligt ärendegrupp 2.8-2.9 enligt
delegationsförteckning (dnr 1.1.3-106/2018)
Dnr 1.1.3-54/2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner anmälan.
Ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2019-04-01.
I delegationsärendet för äldreförvaltningen anges att beställningar
av varor och tjänster som överstiger ett värde av 100 tkr ska
anmälas till nämnden. I detta ärende anmäls inköp och utbetalda
bidrag under perioden januari 2019 till och med mars 2019
enligt lista.
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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§ 15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens
pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 april 2019

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR)
sammanträde den 16 april 2019.

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för
socialnämnden, äldrenämnden och
överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor
från den 11 april 2019

Ärendet utgår
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§ 17

Anmälan av postlista för 1-31 mars 2019

Föreligger postlista för 1-31 mars 2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 18
-

Övriga frågor
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslår att äldrenämnden
godtar den muntliga presentationen av avdelningschefen
Raili Karlsson om anledningen till uppsägningen av Enklare
Vardag och Östermalms Privata hemtjänst som svar på
skrivelsen om granskning av hemtjänstföretag från (V)

Äldrenämnden beslutar att goda den muntliga presentationen som
svar på skrivelsen.
-

Ordföranden Erik Slottner (KD) tackar av
nämndsekreteraren Barbara Ahlmark som går i pension.

Vid protokollet

Christer Bergman,
nämndsekreterare
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