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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)
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