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genomsnittet i landet men utvärdering av optimal bemanning
saknas.
De i stadens budget uppsatta indikatorer för att mäta årligen
måluppfyllelsen inom äldreomsorgen utgår från resultaten i
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Tyvärr ger
dessa brukarundersökningar, dels genom låga svarsfrekvenser
(under eller kring 50 %) dels genom att i vissa fall
svarsuppgifter ges av anhöriga, inte ett verklighetsförankrat
mått på brukarinställningen till omsorgen. Socialstyrelsen har
meddelat att de med största sannolikhet inte kommer att
genomföra undersökningen i år varför indikatorerna kommer
att följas upp enbart utifrån resultaten från
biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.
Biståndsbedömarnas undersökningar på individnivå genomförs
däremot med samma mallar och högt deltagande, därför bör
resultaten presenteras i äldreförvaltningens årsrapporter på
sådant sätt att äldrenämnden kan ta ställning till behov av
kvalitetsförbättrande åtgärder inom stadens
hemtjänstverksamheter.
§9

Anskaffning av trygghetslarm - Genomförandebeslut
Dnr ALD 2021/158
Äldrenämndens beslut
1. Förvaltningschefen ska, med möjlighet till
vidaredelegation, genomföra ett avrop av digitala
trygghetslarm genom en förnyad konkurrensutsättning
utifrån SKL Kommentus Inköpscentrals AB:s tillfälliga
ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning.
2. Förvaltningschefen ska, med möjlighet till
vidaredelegation, göra avropsanmälan till SKL
Kommentus Inköpscentral AB, besluta om
avropsförfrågan, fatta tilldelningsbeslut, ingå och förlänga
kontrakt med ny leverantör.
3. Förvaltningschefen ska, med möjlighet till
vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov
vidta förändringar såsom uppsägning, kompletteringar
och/eller tillägg till det kontrakt som tecknas samt i övrigt
förvalta det tecknade kontraktet.
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Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-03-30.
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Äldreförvaltningen tecknade i augusti 2020, efter genomförd
upphandling, ett avtal med en leverantör om att tillhandahålla
trygghetslarm, larmknappar, armband och nätadaptrar samt
service, underhåll och support. Avtalet har sagts upp med
anledning av att leverantören inte uppfyllde ställda krav.
På nämndens sammanträde i mars fattades beslut om att göra
en mindre anskaffning för att uppfylla det löpande behovet av
trygghetslarm. På nämndens sammanträde i april fattades
beslut om inriktningen att göra avrop från Kommentus
inköpscentrals tillfälliga ramavtal för trygghetslarm och
larmmottagning genom förnyad konkurrensutsättning.
Förvaltningen återkommer nu med förslag till genomförande
av detta.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i
uppdrag att godkänna avropsförfrågan, fatta tilldelningsbeslut
samt teckna och förlänga kontrakt. Vidare föreslår
förvaltningen att äldrenämnden delegerar till
förvaltningschefen att vid behov vidta förändringar såsom
uppsägning, kompletteringar och/eller tillägg till det kontrakt
som tecknas samt i övrigt förvalta det tecknade kontraktet.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Göran Ek (SD) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande:
Äldreförvaltningen tecknade i augusti 2020, efter genomförd
upphandling, ett avtal med en leverantör om att tillhandahålla
trygghetslarm, larmknappar, armband och nätadaptrar samt
service, underhåll och support. Avtalet har sagts upp med
anledning av att leverantören inte uppfyllde ställda krav.
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Mot bakgrund av att trygghetslarm är en stor och viktig faktor
för den personliga hälsan och säkerheten måste kvalitet och
garantier prioriteras så att något motsvarande inte upprepas vid
nästkommande upphandling.
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§ 10 Stadsövergripande boendeplan 2022 med utblick mot
2040
Dnr 2021/159
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar enligt ordförande Erik Slottner (KD),
Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), Abit Dundar m.fl. (L),
Ulla Wihlman (MP) och Christina Linderholm (C) förslag:
1. Stadsövergripande boendeplan 2022 med utblick mot 2040
i enlighet med bilagan till äldreförvaltningens
tjänsteutlåtande godkänns med följande ändringar.
Sidan fyra, stycke två, raderna tre till nio ersätts med:
För många särskilda boenden finns det ett ökande behov av
underhåll och modernisering. Innerstaden bedöms ha det
största behovet. Överskottet innebär utrymme att prioritera
underhåll och översyn av beståndet. Det förordas en inriktning
att i samband med behov av större upprustning/underhåll av
särskilda boenden noga värdera investeringsutgifterna i
förhållande till behovet av fastigheten och vilka andra
alternativ som finns.
Sidan fyra, stycke tre, raderna tio till fjorton ersätts med:
Mot bakgrund av de stora underhållsbehoven inom stadens
fastighetsbestånd för servicehus anser äldreboendeplaneringen
att stadsledningskontoret och äldreförvaltningen i samråd med
Micasa och stadsdelsförvaltningarna ska kunna samordna
planeringen för stadens servicehus i syfte att säkerställa
servicehus som biståndsbedömd boendeform i regionerna även
på längre sikt. Omstruktureringar av servicehus ska ske
parallellt med en satsning på utbyggnad av moderna
seniorbostäder med tillgång till aktivitetscenter i nära
anslutning till boendet.
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Sidan 38, stycke sex, raderna 35-39 ersätts med:
Mot bakgrund av de stora underhållsbehoven inom stadens
fastighetsbestånd för servicehus finns ett behov att säkerställa
att de medborgare i staden som har rätt till det också har
tillgång till denna biståndsbedömda boendeform. Därför anser
äldreboendeplaneringen att stadsledningskontoret och
äldreförvaltningen i samråd med Micasa och
stadsdelsförvaltningarna ska kunna samordna planeringen för

