Äldreförvaltningen
2021-05-25

§1

Sammanträdesprotokoll
Sida 3 (34)

Närvarande
Ordföranden Erik Slottner (KD) öppnade sammanträdet.
Ledamöter och ersättares närvaro noterades.

§2

Val av justerare
Ordföranden Erik Slottner (KD) valdes att tillsammans med
vice ordföranden Mirja Räihä (S) justera protokollet.
Justering sker senast fredag den 28 maj 2021

§3

Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2021-04-20
Äldrenämndens protokoll från 2021-04-20 anmäldes.
Äldrenämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna

§4

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Inga skrivelser anmäldes.

§6

Förvaltningschefens information/presentation
Strategen Hanna Markkula presenterade Stadsövergripande
boendeplan 2022 med utblick mot 2040.
Äldredirektören Patric Rylander informerade om Attendo
Sabbatsbergsbyn som varit aktuell i media angående
kohortvård våren 2020. Informerade också om nuläget kring
covid-19.
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Äldreförvaltningen
2021-05-25

§7

Sammanträdesprotokoll
Sida 4 (34)

Remiss av Revisionsrapport nr 2/2021 Samverkan
utskrivna patienter från slutenvård
Dnr ALD 2021/112
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till revisorsgrupp.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-03-22
Revisionskontoret har genomfört en granskning i syfte att
bedöma om samverkan sker kring patienter som skrivs ut från
slutenvård i enlighet med Lag om utskrivningsklara patienter
från slutenvård (LUS) och den regionala överenskommelse
som slutits mellan Region Stockholm och länets kommuner.
Granskningen har avgränsats till patienter/brukare som fyllt 65
år, varit inlagda på sjukhus och efter utskrivning har behov av
insats inom den kommunala äldreomsorgen eller regionens
öppenvård.
Granskningen visar på väsentliga brister i samverkan mellan
Region Stockholm och länets kommuner kring
utskrivningsklara patienter från slutenvården. Samverkan sker
endast i delar i enlighet med lag och den regionala
överenskommelsen.
En central del i samverkansöverenskommelsen är samordnad
individuell planering (SIP). Primärvården är enligt
överenskommelsen sammankallande. Granskningen visar att
primärvården i mycket begränsad omfattning kallar till dessa
möten.
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Revisionskontorets bedömning är att äldrenämnden i huvudsak
har ett arbete som främjar stadens arbete med att efterleva krav
och intentioner i lagstiftningen (LUS) och den regionala
överenskommelsen avseende samverkan kring
utskrivningsklara patienter från slutenvård. Äldrenämnden
arbetar bland annat med att stödja implementeringen av Tryggt
mottagande i hemmet i samtliga stadsdelsnämnder. Nämnden
har också tagit initiativ till ett pilotprojekt för att utveckla
samverkan med Region Stockholm. Nämnden följer dock inte

