Äldrenämnden
2021-06-15

§ 1.

Sammanträdesprotokoll
Sida 3 (26)

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 fredag den 18 juni 2021.

§ 3.

Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2021-05-25
Äldrenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

§ 4.

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5.

Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och
ersättare
Anmälan av två inkomna skrivelser till äldrenämnden enligt
följande:
1. Robert Mjörnberg m.fl. (V) – Granskning av Attendo, dnr
ALD 2021/305
2. Leif Söderström (SD) – Revidering av
förfrågningsunderlag hemtjänst, dnr ALD 2021/306
Beslut
Äldrenämnden beslutar att överlämna skrivelserna till
äldreförvaltningen för beredning.

§ 6.
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Äldredirektörens information/presentation
Äldredirektören Patric Rylander informerade om nuläget kring
covid-19. Underrättade kring regler för chef med bisyssla i
kommunal hemtjänst och suttit i styrelsen för ett privat
hemtjänstföretag. Berättade om läkarstrateg Johan Herlin
Ejerhed som har anställts från 1 september på
äldreförvaltningen.

Äldrenämnden
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§ 7.

Sammanträdesprotokoll
Sida 4 (26)

Remiss av När behovet får styra – ett tandvårdssystem för
en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)
Dnr 2021/177
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-17.
Kommunstyrelsen har remitterat ”När behovet får styra – ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) ”,
för yttrande bland annat till äldrenämnden.
Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag till
hur hela tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer
resurseffektivt och jämlikt.
Utredningen föreslår att:
• Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt
tandvårdsbidrag (STB) upphör.
• Varje individ får en individuell tandhälsoplan. De med störst
risk för tandsjukdomar ska få mest stöd.
• Patienter med särskilda behov ska få ett mer jämlikt stöd. Ett
statligt selektivt tandvårdsstöd som en del av det statliga
tandvårdsstödet föreslås omhänderta flertalet av dagens
patienter med särskilda behov.
• Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
samt Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att utveckla,
reglera och implementera reformerna.
Utredningen föreslår att de nya reformerna träder i kraft den 15
januari 2026.
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Äldreförvaltningen har valt att lämna synpunkter på avsnitten
som berör bedömningar och förslag som avser tandvård till
vuxna med särskilda behov. Äldreförvaltningen välkomnar att
utredningen vill skapa ett jämlikt, förutsägbart och
resurseffektivt tandvårdssystem.
Förvaltningen är positiv till förslaget gällande selektivt
tandvårdsstöd. Munhälsan är central för välbefinnande och
hälsa. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats
för äldre. En förbättrad munhygien/tandvård ökar livskvaliteten
för äldre

