Äldreförvaltningen

Sammanträdesprotokoll
Sida 1 (33)

Protokoll nr 6 fört vid äldrenämndens
sammanträde

Tidpunkt:
Tisdagen 18 juni 2019, kl. 16:00 – 16:28
Plats:
Stadshuset, Bråvallasalen, Plan 1

Paragrafer: §§1-24, omedelbart justerade §§7-8,13

Dag för justering:
2019-06-27

Mirja Räihä (S)
vice ordförande

Närvarande:
Se sid 2 i protokollet

Staben
Äldreförvaltningen
Storforsplan 36
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-508 36 200
stockholm.se

Yvonne Fernell-Ingelström (M)
ledamot

Äldreförvaltningen
2019-05-21

Sammanträdesprotokoll
Sida 2 (33)

Ledamöter:
Mirja Räihä (S), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Anette Hellström (M)
Georg Lagerberg (M)
Abit Dundar (L)
Nila Vikhe Patil (MP)
Kristin Jacobsson (C)
Claes Elmgren (S)
Lisa Gustafsson (S)
Kerstin Thelander (V)
Leif Söderström (SD)
Ersättare:
Christina Huss (M), tjänstgörande
Inger Akalla (M), tjänstgörande
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Paulina Draganja (L)
Truls Ljungström (M)
Ulla Wihlman (MP)
Anna Simon-Karlsson (C)
Melisa Guner (S)
Bengt-Olov Tengmark (S)
Elisabeth Persson-Grip (V), tjänstgörande
Inger Gretzer Qvick (V)
Björn Larsson (--)
Förhinder:
Ledamöterna: Robert Mjörnberg (V) och Erik Slottner (KD)
Ersättarna: Felix Finnveden (S), Anna Simon-Karlsson (C)
och Björn Larsson (--)
Tjänstgörande ersättare:
Christina Huss (M) för Erik Slottner (KD), Inger Akalla (M) för
Georg Lagerberg (M) och Elisabeth Persson Grip (V) för Robert
Mjörnberg (V)
Närvarande tjänstemän:
Förvaltningschefen Margareta Östrand, biträdande förvaltningschef
Patric Rylander, avdelningscheferna Raili Karlsson och Lisbeth
Hagman samt nämndsekreteraren Christer Bergman.
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I sammanträdet deltar också borgarrådssekreterarna Mejke
Runström, Sara Heidenborg och Fredrik Bergström
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§ 1. Närvarande
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) öppnar mötet. Ledamöter och
ersättares närvaro noteras.
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the text that you want to appear here.

Äldreförvaltningen
2019-05-21

Sammanträdesprotokoll
Sida 4 (33)

§ 2. Val av justerare
Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (M) valdes att
tillsamman med vice ordföranden Mirja Räihä (S) justera
protokollet.
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§ 3. Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2019-05-21
Äldrenämndens protokoll från 2019-05-21 justerat 2019-05-24
anmäldes.
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna

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

Äldreförvaltningen
2019-05-21

Sammanträdesprotokoll
Sida 6 (33)

§ 4. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Ingen övrig fråga anmäldes.
Dagordningen fastställs.
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§ 5. Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Ledamoten Kerstin Thelander m. fl. (V) lämnade in följande
skrivelse:
Under förra mandatperioden påbörjades arbetet med att
Stockholm ska bli en äldrevänlig stad. Äldreförvaltningen fick i
uppdrag att samordna arbetet och genomföra arbetet.
Dokumentet ” Strategi för en äldrevänlig stad” presenterades i
äldrenämnden i slutet av 2017 och syftade till att skapa ett
underlag för kommande arbete med att ta fram ett program för
staden. Programmet ska sedan implementeras och följas upp i
stadens verksamheter som på något sätt berör målgruppen äldre.
Vi vill därför gärna veta:
-

Hur fortskrider arbetet att ta fram ett program utifrån ovan
nämnda strategi?

-

Hur kommer äldres åsikter fångas upp framöver?

-

I strategin framkom att många äldre vill vara mer delaktiga
men känner att de inte har möjlighet att påverka. Finns
konkreta idéer på hur äldres resurser kan tas bättre tillvara,
genom t ex volontärarbete?

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar skrivelsen från ledamoten Kerstin
Thelander m. fl. (V) till förvaltningen för beredning.
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§ 6. Förvaltningschefens information/presentation
Förvaltningschefen Margareta Östrand informerade om det
pågående problemet med telefonin. Det har påverkat
trygghetslarmen men det finns rutiner på plats för att hantera
problemet.
Förvaltningschefen Margareta Östrand informerar om Lagen
om samverkan vid utskrivning (LUS) och det ändringar som ska
träda i kraft 1 januari 2020.
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§ 7. Policy för sociala medier i Stockholms stad
Dnr 1.6-246/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-04-30
Stadsledningskontoret har tagit fram en policy för sociala
medier som gäller för alla Stockholms stads nämnder och
bolagsstyrelser. Policyn slår fast grundläggande principer och
ramar för stadens närvaro i sociala medier.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till policyn. Förvaltningen
anser att en policy för sociala medier kan bidra till att innehållet
i stadens sociala medier håller hög kvalitet, bland annat genom
att krav ställs på tydligt syfte med kontot och krav på
basinformation och bevakning.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Kerstin Thelander m. fl. (V) lämnar följande
särskilda uttalande:

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

Vänsterpartiet ställer sig positiva till framtagandet av en
enhetlig sociala medier-policy. Utifrån ett äldreperspektiv anser
vi att det är extra viktigt att förvaltningen identifierar
kommunikationsmodeller som är anpassade efter hur äldre
använder sig av sociala medier. Vart ”rör sig” den äldre
befolkningen i sociala medier-landskapet, finns det särskilda
kanaler som är mer vanligt förekommande?
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Extra fördelaktigt vore om man kunde använda sig av sociala
medier som ett verktyg i ensamhetsförebyggande arbete, att nå
ut både som informationskanal och kanske i framtiden skapa
nätplattformar för social samvaro.
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§ 8. Motion om stjärnmärkt demenskompetens
Dnr 1.6-200/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-21
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Clara Lindblom
och Robert Mjörnberg (båda V) att staden ska främja att
arbetssättet enligt Stjärnmärkt demenskompetens fortsätter och
utökas i staden. De menar att utbildningsmodellen bör spridas
så att fler anställda kan delta och att den ökade kompetensen
gynnar de äldre.
Enligt Socialstyrelsen finns det brister i kunskap och kompetens
inom demensområdet samt i det multiprofessionella
teamarbetet. I den nationella demensstrategin är kompetens ett
av sju prioriterade områden. Då antalet personer med
demenssjukdom beräknas öka kraftigt fram till år 2050 är det
angeläget med en långsiktig plan för kompetensförsörjning.
Utbildningsmodellen Stjärnmärkt erbjuder en grundläggande
demenskompetens med fokus på personcentrerad vård och
omsorg och vänder sig både mot utförare och beställare.
Andra vägar till höjd kompetens som många stadsdelar och
enheter redan satsar på är Silviahemscertifiering och att utbilda
medarbetare till Silviasystrar. Det finns även andra typer av
utbildningar på marknaden inom demensområdet.
Äldreförvaltningen anser att stadsdelsförvaltningarna bäst själva
avgör vilka behov som finns och vilken typ av
kompetenshöjning de har behov av.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och ett gemensamt
förslag till beslut från vice ordföranden Mirja Räihä (S) och
Kerstin Thelander (V).
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde de två förslagen mot
varandra och konstaterade att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordföranden Mirja Räihä m. fl. (S) och Kerstin Thelander
m. fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag till beslut enligt följande:
1. Äldrenämnden tillstyrker motionen om stjärnmärkt demens
2. Därutöver framföra följande:
Under förra mandatperioden inledde vi en pilotverksamhet i
Enskede-Årsta-Vantör i samarbete med Svenskt
Demenscentrum för att öka demenskompetensen i
äldreomsorgen. Resultatet blev stjärnmärkt – en
utbildningsmodell i fyra steg. Stockholms stad var alltså med att
arbeta fram denna modell och nu efterfrågas den också av
många andra kommuner runt om i Sverige. De fyra
utbildningsstegen med påföljande reflektion är noga utprövad
för att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla
det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Det är glädjande
att läsa att uppföljningen av utbildningen visar att medarbetarna
menar att den har bidragit till en mer personcentrerad vård och
har funnit utbildningen givande. Vi instämmer därför med
motionen att denna modell är så pass intressant att staden bör ta
ansvar för att arbetssättet med stjärnmärkt demenskompetens
fortsätter och utökas i staden.
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§ 9. Motion från (V) om halvering av tomträttsavgälden för
seniorbostäder, KS dnr 2019/427
Dnr 1.6-258/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-22
I motion 2019:427 föreslår Clara Lindblom och Robert
Mjörnberg (båda V) att tomträttsavgälden för seniorbostäder
ska halveras. Motionärernas utgångspunkt för förslaget är att
det behöver byggas fler seniorbostäder upplåtna med hyresrätt,
samtidigt som hyrorna i dessa bostäder behöver hamna på
överkomliga nivåer. Hyrorna i seniorbostäder är ett hinder för
rörligheten då många äldre har låga pensioner och inte har
ekonomiska möjligheter att betala hyror i nyproduktionen.
Äldreförvaltningen anser att effekterna av förslaget måste
analyseras noggrant innan staden går vidare i frågan.
Förvaltningen är dock tveksam till att förslaget om minskning av
tomträttsavgälden för seniorboenden kan påverka
hyreskostnaderna i sådan omfattning att det skulle få önskad
effekt. Ett av de största hindren för utbyggnation av
seniorboenden inom staden är för närvarande tillgången på
lämpliga markområden.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och förslag till beslut
från ledamoten Kerstin Thelander (V).
Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde de två förslagen mot
varandra och konstaterade att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Reservation
Ledamoten Kerstin Thelander m .fl. (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för deras eget förslag till beslut enligt
följande:
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1. Äldrenämnden tillstyrker motionen
2. Därutöver anföra:
De kommande decennierna kommer antalet äldre att öka
kraftigt och behovet av bostäder som är anpassade för äldre
därför bli större. Redan idag lever dessutom många äldre i
otillgängliga lägenheter utan hiss eller anpassade badrum,
vilket i många fall leder till ökad ensamhet, isolering samt
försämrad psykisk och fysisk hälsa. Detta medför förutom
försämrad livskvalitet och mänskligt lidande även stora
kostnader för bostadsanpassning och placeringar på särskilda
boenden - kostnader som också ser ut att växa kraftigt när
andelen äldre i befolkningen ökar framöver. Att vidta åtgärder
för att öka tillgången på seniorbostäder med överkomliga hyror
borde därför vara mycket högt prioriterat av staden.
Staden erbjuder redan idag sänkta avgälder för studentbostäder
på samma sätt som föreslås i motionen. Detta sker med
hänvisning till att studentbostäder har en större omflyttning än
ordinära bostäder, vilket leder till ökade driftskostnader och
därmed motiverar lägre avgälden. På motsvarande sätt innebär
kravet på gemensamhetsytor i seniorbostäder ökade kostnader
för byggaktören, jämfört med om denne istället skulle uppföra
vanliga hyresrätter. Presumtionshyresmodellen infördes 2006
och innebär förenklat att hyressättningen i nyproduktion knyts
till produktionskostnaderna snarare än till lägenhetens
bruksvärde. En möjlighet skulle således kunna vara att villkora
markanvisningar för seniorbostäder till lägre avgälder med krav
på att avtal om så kallad negativ presumtionshyra träffas, vilket
skulle säkerställa att sänkningen av avgälden även kommer
hyresgästen till godo i form av lägre hyra än vad som hade varit
fallet med en bruksvärdeshyra.
Stadens kostnader för äldreomsorgen väntas öka med 38
procent till 2040 (Sweco, 2017), varför något minskade intäkter
från tomträttsavgälden för seniorboenden måste anses vara
motiverade om detta kan antas bidra till att skjuta upp behovet
av mer kostsamma biståndsbedömda insatser inom
äldreomsorgen.
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Erfarenheten visar att hyrorna i seniorbostäder är ett hinder för
rörligheten. Det finns alltså behov av hyresrätter för seniorer
med rimliga hyror. Sammanfattningsvis kommer staden att
behöva skala upp sina insatser för att möta den demografiska
utvecklingen inom flera områden. Detta är ett förslag på en
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bland flera insatser som dessutom är enkel att genomföra i syfte
att stimulera byggandet av seniorbostäder med hyror som äldre
har råd att betala.
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§ 10. Remiss av motion (V) om framtagande av
markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden, KS
2019/423
Dnr 1.6-260/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-20.
I en motion av Clara Lindblom (V) och Robert Mjörnberg (V)
redo-görs för stadens arbete med äldreboendeplaneringen och
att kopplingen mellan stadens äldreboende- och markplanering
har stärkts. Förslagsställarna anser att samordningen behöver
stärkas ytterligare och transparensen öka i
markanvisningsprocessen. Det föreslås att
exploateringsnämnden tillsammans med äldrenämnden får i
uppdrag att ta fram en markanvisningspolicy för vård- och
omsorgsboenden.
Äldreförvaltningen menar att förslagen i remissen kan komma
till stånd inom ramen för det pågående arbetet med
boendeplaneringen och stadens befintliga
markanvisningsverktyg. I boendeplan 2020 föreslås att
äldreförvaltningen samordnar stadens bedömning gällande
önskemål om privata etableringar och meddelar
rekommendation till stadsbyggnadskontoret eller
exploateringskontoret. Inom ramen för detta kommer således
rutinerna och samarbetsformerna att vidareutvecklas med målet
om en tydlig och transparent markanvisningsprocess för vårdoch omsorgsboende.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och ett gemensamt
förslag till beslut från vice ordföranden Mirja Räihä (S) och
Kerstin Thelander (V).
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Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde de två förslagen mot
varandra och konstaterade att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordföranden Mirja Räihä m. fl. (S) och Kerstin Thelander
m. fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag till beslut enligt följande:
1. Äldrenämnden tillstyrker motionen
2. Därutöver anföra:
Motionen syftar till att stärka samordningen inom staden och
öka transparensen i markanvisningsprocessen för vård- och
omsorgsboenden. Alla äldres rätt till ett tryggt och anpassat
boende behöver säkras, då antalet äldre ökar och därmed även
stadens kostnader.
Ett sätt att säkra kvaliteten i nya vård- och omsorgsboenden
samtidigt som stadens kostnader hålls inom kontroll är att ta
fram en specifik markanvisningspolicy för vård- och
omsorgsboenden med de faktorer avseende exempelvis
utformning, förvaltning och genomförandeförmåga som är
viktiga för staden, utöver de grundläggande villkor och
förutsättningar som framgår av stadens generella
markanvisningspolicy.
Vi ser äldreförvaltningens ökade ansvar som ett steg i rätt
riktning, men anser inte att det är tillräckligt för att uppnå den
samordning, transparens och säkerhet som motionen syftar till.
Exploateringskontorets svar på denna remiss visar att ingen
bedömning kommer att göras av utformningen av vård- och
omsorgsboendena för att säkerställa en god fysisk miljö eller för
att minska risken för att stadens kostnader för lokalhyror ökar på
sikt när antalet äldre växer. Kriterierna för äldreförvaltningens
rekommendationer är således otillräckliga. Vi menar därför att
det är av stor vikt att staden fastställer en policy för att
säkerställa en såväl ekonomiskt som socialt hållbar
äldreboendeplanering i staden.
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§ 11. Remiss av Teckenspråkets juridiska status, KS 2018/1520
Dnr 4.1-232/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-20
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor har i en
skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att en översyn görs
och riktlinjer utformas för teckenspråkets ställning, utvecklande
och främjande inom staden.
Förvaltningen anser att det finns behov av att se över
teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande i staden. När
översynen är gjord är det möjligt att ta ställning till om riktlinjer
behöver utformas.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 12. Remiss av motion från (S) om att öka takten för tryggare
anställningar, KS 2019/574
Dnr 1.6-290/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-07
Oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S) har skrivit en motion
om att anställningsvillkoren i framförallt kvinnodominerade
sektorer behöver förbättras bl.a. när det gäller hur arbetet ska
organiseras och fördelas. Det gäller särskilt ett fortsatt arbete
för rätt till heltid och tryggare anställningar. Karin Wanngård
(S) betonar också vikten av att bra arbetsförhållanden ska vara
lika självklara i upphandlad verksamhet.
Äldreförvaltningen svarar på remissen i egenskap av
upphandlare och avtalsförvaltare av privata utförare.
Äldreförvaltningen anser att det är viktigt att möjligheten finns
att ställa krav på särskilda arbets- och anställningsvillkor.
Äldreförvaltningen anser dock att en behovsbedömning ska
göras inför varje upphandling om krav på särskilda villkor
behöver ställas och sådana fall i vilken omfattning. Exempelvis
har bedömningen gjorts att särskilda arbets- och
anställningsvillkor behövs inom hemtjänsten. När
förfrågningsunderlag och kontrakt för hemtjänsten reviderades
2017 infördes särskilda arbets- och anställningsvillkor. Det
fördes också in krav på att heltid ska vara norm, tillämpning av
allmän visstidsanställning ska undvikas och att utföraren ska
eftersträva att personalen erbjuds fast anställning. Detta finns
också reglerat för stadens egenregi verksamhet för hemtjänst.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) konstaterade att det fanns två
förslag till beslut, förvaltningens förslag och ett gemensamt
förslag till beslut från vice ordföranden Mirja Räihä (S) och
ledamoten Kerstin Thelander (V).
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Beslutsgång
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) ställde förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Reservation
Vice ordföranden Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Kerstin
Thelander m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
sitt gemensamma förslag till beslut enligt följande:
1. Äldrenämnden tillstyrker motionen om att öka takten för
tryggare anställningar.
2. Därutöver framföra:
Vi står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen och
behöver öka vår attraktionskraft som arbetsgivare. En
framgångsfaktor i arbetet med att attrahera personal är att kunna
erbjuda bra arbetsvillkor vilket vi i den tidigare majoriteten
påbörjade, bland annat när alla stadens hemtjänstutförare sades
upp och förfrågningsunderlaget för hemtjänsten arbetades om.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är nyckelfaktorer till att
kunna ha en hög personalkontinuitet i verksamheterna, något de
äldre behöver för att känna sig trygga.
Det är tråkigt att se att den nya majoriteten inte har några större
ambitioner att fortsätta utveckla arbetet med att öka
attraktiviteten som arbetsgivare genom att kunna erbjuda
tryggare anställningar. Med den bristen på arbetskraft vi står
inför är det framåtsyftande och klokt att se över
konverteringsreglerna för timavlönade. Som förvaltningen
skriver så finns det anställda i staden som trivs med att vara
timanställda. Givetvis finns det ett behov av timanställda men
ofta är de timanställda, de som själv vill vara det, studerande
som vill dryga ut sin inkomst. Men det finns också väldigt
många som vill ha en fast anställning, som kanske har arbetat
länge på en timställning samtidigt som de har varit schemalagda
i verksamheten. En fast anställning är viktigt inte minst för
utrikes födda som söker en fastare fot på arbetsmarknaden. I de
fall den anställde inte önskar en fast anställning går den att
avstå, så ändrade konverteringsregler drabbar inte dessa
anställda.
Att det finns personer som fortsatt vill vara timanställda är
således varken ett problem eller en tillräckligt god anledning att
inte vilja göra det tryggare för dem som önskar en fast
anställning i staden.
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§ 13. Fördelning av medel inom projektet matlyftet
Dnr 3.3-199/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag på
fördelning av medel motsvarande 3 106 tkr inom projekt
matlyftet.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering av
paragrafen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-05-21
I budget 2019 har äldrenämnden fått i uppdrag att i samråd
med stadsdelsnämnderna genomföra ett projekt för matlyft
inom äldreomsorgen. Syftet är att lyfta måltidsupplevelsen,
motverka ofrivillig ensamhet och sprida goda exempel.
Projektet ska genomföras under 2019 och är budgeterat med
3,0 mnkr. Elva stadsdelsförvaltningar har ansökt om medel från
Matlyftet. Då ansökningarna uppfyller syftet för projektet
föreslår äldreförvaltningen att stadsdelsnämnderna tilldelas
ansökta belopp om 3,1 mnkr varav 100 tkr finansieras av
regeringens föreslagna statsbidrag för kommunernas
äldreomsorg i vårändringsbudgeten 2019.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Mirja Räihä m. fl. (S) lämnar följande särskilda
uttalande:
Mat och måltider inom all äldreomsorg har diskuterats länge.
Och mat och måltider behöver diskuteras även framöver. Det är
i grunden bra att staden satsar på ett matlyft i årets budget men
vi är tveksamma om alla projekt syftar till att förbättra maten
och måltidssituationen på lång sikt.
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kosten för att få tillräckligt med kalorier i den äldre personen
vars aptit är betydligt sämre? Hur ofta ska det serveras mat och
mellanmål? Det är så att den kompetensen behöver
underhållas, i synnerhet om personalomsättningen är hög.
En del projekt uppfyller den typen av aktiviteter, att de kan få
långsiktiga effekter för äldre. Men en del projekt är
tveksamma. Hur kan en foodtruck event ge det? Eller inköp av
paddor för digitala beställningar? Eller en picknick?
Varje miljon staden använder måste ge effekter som förbättrar
hälsa för äldre och kvalitet inom verksamheterna. Vi tror inte
att alla dessa projekt leder till detta.
Ledamoten Kerstin Thelander m. fl. (V) lämnar följande
särskilda uttalande:
Vi ser positivt projektet för Matlyftet och på alla
matbefrämjande insatser som planeras av stadsdelsnämnderna.
Vi stöder att Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag
på fördelningen av anslagna medel. Matlyftet en mycket
välkommen insats för att motverka undernäring som äldre inom
svensk äldreomsorg löper, för att lyfta måltidsupplevelsen och
motverka ofrivillig ensamhet.
Vi vill samtidigt erinra om att verksamhetens bemanning av
högsta vikt för att personalen ska ges rätt förutsättningar för de
förslag på insatser som planeras av stadsdelsnämnderna.
Samtliga biståndsbeslut rörande mat ska säkerställa att maten
också intas av den äldre. I en rapport från fackförbundet
Kommunal och Akademikerförbundet SSR visar det sig att var
femte Kommunalare upplever att det händer minst någon gång
i veckan att de äldre inte får de insatser som de har beviljats.
Mer än hälften av de tillfrågade Kommunalarna beskriver
orsaken till detta som personalbrist.
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§ 14. Stockholms stads handlingsplan för förbättrad situation
för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022
Dnr 3.5-330/2019

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner den reviderade versionen av
Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare
2019-2022.
2. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-27
Syftet med Stockholms stads handlingsplan för förbättrad
arbetssituation är att staden ska kunna erbjuda dess invånare en
socialtjänst och äldreomsorg av god kvalitet. Arbetet utifrån
handlingsplanen omfattar verksamheterna ekonomiskt bistånd,
socialpsykiatri, missbruk, stöd till funktionsnedsatta, äldre samt barn
och unga. Siffror för den övergripande personalrörligheten visar att
den sedan 2016 har minskat för både socialsekreterare och
biståndshandläggare. I likhet med den minskade personalrörligheten
har också stadens behov av socionomkonsulter minskat kraftigt
under motsvarande period. Den reviderade versionen av
handlingsplanen består av en uppdatering av 13 fokusområden samt
skrivningar om arbete mot hot och våld och för säkerhet, om arbete
för stärkt jämställdhet samt fördjupad samverkan med universitet och
högskolor. Förvaltningarna föreslår att socialnämnden respektive
äldrenämnden godkänner revideringen av handlingsplanen för
förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och
biståndshandläggare.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 15. Fördelning av stimulansmedel till äldreomsorgen
Dnr: 3.4-329/2019

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning
av stimulansmedel till äldreomsorgen 2019 motsvarande 37,6
mnkr.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-27
Regeringen har i vårändringsbudgeten fördelat cirka 500 mnkr
till landets kommuner för att fördela pengarna till den del av
äldreomsorgen där de behövs bäst. Stockholms stad har
tilldelats 37,6 mnkr av dessa, vilket motsvarar 7,5 procent av
det totala stimulansbidraget. Bidraget har fördelats efter antalet
äldre invånare i respektive kommun och ska användas under
2019.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 16. Nya riktlinjer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
för direktupphandling för äldrenämnden
Dnr 1.1.3-29/2019

Äldrenämndens beslut
Förvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner
förvaltningens förslag till riktlinjer för direktupphandling.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-21.
Kommunfullmäktige beslutade i budget för år 2019 att ändra i
stadens regler för ekonomisk förvaltning så att varje
upphandlande myndighet, d.v.s. nämnd och bolagsstyrelse, ska
besluta om riktlinjer för användningen av direktupphandling
inom sin organisation. Stadens tidigare gemensamma riktlinjer
för direktupphandling har därför upphört att gälla. I reglerna
för ekonomisk förvaltning anges numera att
stadsledningskontoret (SLK) utfärdar anvisningar för
miniminivåer avseende innehåll och omfattning av riktlinjerna.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 17. Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 3.21
Utlandsresor i tjänsten (alla länder) understigande sex
arbetsdagar
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger ärendet till handlingarna
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-15.
Enligt delegationsordningens ärendegrupp 3.21 ska beslut om
tjänsteresa utomlands understigande sex dagar anmälas till
nämnden. I detta ärende anmäls ett beslut om tjänsteresa och
logi för tjänsteman till Ljubljana, Slovenien. Tjänsteresan
sträcker sig över fyra dagar och har godkänts av en
avdelningschef. Stadsledningskontoret (SLK) utfärdar
anvisningar för miniminivåer avseende innehåll och omfattning
av riktlinjerna.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 18. Rapportering av sammanställning över ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 för 2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar förvaltningens anmälan med
sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej
verkställda beslut för kvartal 1 år 2019 till kommunfullmäktige.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-24.
I enlighet med socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att
kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader.
Rapportering ska ske till tillsynsmyndigheten IVO samt
kommunens revisorer. Socialnämnden ska lämna en
statistikrapport till kommunfullmäktige över de beslut som har
rapporterats som ej verkställda.
I ärendet redovisas de ej verkställda beslut som de 14
stadsdelsnämnderna har rapporterat till IVO, revisionskontoret
och äldreförvaltningen avseende kvartal 1 år 2019. Vid periodens
slut, den 31 mars, fanns totalt 129 beslut som var fortsatt ej
verkställda. Majoriteten av besluten avser permanent särskilt
boende där den enskilde har tackat nej till erbjudande om plats.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 19. Anmälan av Reglemente för äldrenämnden
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger ärendet till handlingarna.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-24.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2019 om ett nytt
reglemente för äldrenämnden. Det nya reglementet ersätter det
gamla Kfs 2016:09.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 20. Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 24 maj
2019
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Ärendet
Branschrådets protokoll från sammanträdet 24 maj 2019 anmäldes.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 21. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens
pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 juni 2019
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Ärendet
Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR)
sammanträde den 11 juni 2019 anmäldes.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 22. Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2019 för
äldrenämnden
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2019-06-10
Den ekonomiska prognosen visar fortsatt på ett nollresultat i
jämförelse med budgetram.
De bokförda värdena är efter fem månader fortsatt relativt låga,
främst inom Planeringsavdelningen där den övervägande delen
av beviljade budgetmedel för kompetensutvecklingssatsningen
(KUS-medel) samt anslaget för utbildningssatsningen för
undersköterskor inryms. Detta beror, som tidigare meddelats,
till övervägande del på att kostnader för vikarieersättning
betalas ut först efter genomförd utbildning. Gällande vårens
utbildningar av undersköterskor har hittills 0,8 mnkr av ca 4,2
mnkr i vikarieersättning fakturerats.
Av årets beviljade KUS-medel är ”Språkstödjande arbetssätt”
den beloppsmässigt största satsningen med 19,7 mnkr i budget.
Då denna utbildning pågår året ut kommer en avstämning att
genomföras i samband med tertialrapport 2.
Årets investeringsbudget om 2,9 mnkr, varav 2,8 mnkr avser
inköp av digitala trygghetslarm, löper i stort på enligt plan.
Dock, med anledning av att antalet servicehus som köper
tjänsten larmmottagning har utökats ser vi en tendens att
behovet av inköp av larm kommer att öka under återstoden av
året. Ett äskande om ytterligare medel för detta görs i så fall i
samband med tertialrapport 2.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 23. Postlista för 1-30 maj 2019
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Ärendet
Postlista för 1-30 maj 2019 anmäldes.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 24. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Christer Bergman, nämndsekreterare
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