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§ 7. Tertialrapport 1 år 2019 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-266/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-07
Efter årets första tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål,
aktiviteter och indikatorer som framgår av verksamhetsplanen i
huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.
Sammanfattningen nedan utgår från kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål.
Förslag till beslut
Ordförande Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Claes Elmgren (S) och Kerstin Thelander (V) lade
fram ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden
skulle besluta i enlighet med detta.
Beslutsgång
Ordföranden Erik Slottner (KD) ställer förslagen mot varandra
och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och Kerstin Thelander m.fl.
(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
gemensamma beslut enligt följande:
1. Delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Därutöver anföra:
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Stockholm står under kommande år inför stora demografiska
utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vårdoch omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara
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högt. Sammantaget innebär det att staden även kommande år
behöver investera i en växande stad för att klara behoven inom
skola och omsorg.
I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad
att sänka skatten. En liten skattesänkning för många enskilda
lågavlönade men som skapade stora hål i stadens budget. 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 besparingar, 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. När nämnderna försöker leva upp till sina mål
utan full finansiering så risker det att leda till sämre kvalitét.
Äldrenämndens planering försvåras av de felberäkningar som
Sweco har gjort i sina prognoser. 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.
Ett av de viktigaste uppdragen som finns i årets budget är att
utreda hur kontinuiteten i hemtjänsten kan bli bättre. Vi
uppmärksammar nu i tertialrapport 1 att majoriteten har lämnat
tanken att skilja på service och omvårdnad inom hemtjänsten.
Att göra det hade verkligen inte gagnat kontinuiteten utan
snarare ökat antalet människor som har tillträde till den äldres
hemmiljö. Vi anser att det är viktigt att nu inkludera
arbetsvillkoren för hemtjänstpersonalen i den utredningen.
Trygga anställda är garantin för kontinuitet, tillsvidare
anställningar på heltid är en viktig komponent när staden vill
förbättra kontinuiteten.
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Vi är oroliga över några aktiviteter när det gäller hemtjänst. Att
de som tillfälligt vistas i Stockholm ska inkluderas i samma
valfrihetssystem som de permanent boende kommer med all
säkerhet att öka administrationen på förvaltningarna, öka trycket
på redan pressade biståndsbedömare och verkar inte särskilt
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genomtänkt. Likaså att envist hävda att ickevalsalternativet i
samma system verkar minst sagt osäkert och ostrukturerat.
Det kan vara en bra sak att utreda om staden ska anställa
servicepersonal på äldreboenden. Men det är inte alltid så enkelt
att genomföra det krävs förutsätter speciell kompetens inom t ex
livsmedelshygien.
För oss är det viktigt att fortsätta med att utveckla
aktivitetscentra. 11 stadsdelar har ansökt om medel men alla
stadsdelar bör uppmanas att göra detta. På det sättet ökar staden
likabehandlingen av äldre, alla ska ha samma möjlighet för
aktiviteter och social samvaro.
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§ 8. Remiss av motion (V) om nollvision mot hemlöshet bland
äldre
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/154
Dnr 1.6-175/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-04-16.
Clara Lindblom, Torun Boucher, Alexandra Mattsson och
Robert Mjörnberg, samtliga (V), föreslår i Motion om nollvision
mot hemlöshet bland äldre att kommunfullmäktige ska anta en
nollvision mot hemlöshet bland äldre. Målet med nollvisionen
är att år 2025 ska Stockholms stad inte ha äldre som är hemlösa
enligt gällande definitioner. Vidare föreslår motionärerna att
kommunstyrelsen uppdrar till äldrenämnden och socialnämnden
att ta fram en handlingsplan för hur en nollvision för hemlöshet
bland äldre ska utformas och uppnås.
Genom de budgetuppdrag som getts äldrenämnden kommer
arbetet mot äldre i hemlöshet att fortsätta. Ett utvecklat
vräkningsförebyggande arbete och tillskapande av trygga
bostäder för personer i hemlöshet är en prioriterad uppgift.
Äldrenämnden kommer att tillsammans med socialnämnden
och stadsdelsnämnderna arbeta för att nå, och utveckla insatser
till äldre som tillhör sårbara grupper, däribland äldre som lever i
hemlöshet.
Under 2019 kommer ett nytt Program mot hemlöshet att
utformas, det befintliga programmet gäller 2014-2019. I detta
arbete kommer äldreförvaltningen att ingå. För att minska
risken för att äldre sköra personer hamnar ”mellan stolarna” vill
äldreförvaltningen understryka vikten av ett en ökad
samhandläggning mellan de olika verksamhetsområdenas
handläggare inom socialtjänsten.
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