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Äldrenämndens och
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Närvarande
Ordförande
Ledamöter

Tjänstemän

Lena Huss (HSO/ÅSS)), ordförande
Gunilla Jarehult (HSO/neuro)) ledamot
Torbjörn Dacke (HSO/FUB) ledamot
Niklas Bjurström (HSO/Epilepsi
föreningen i Stor-Stockholm)
Henrik Sundqvist (SDF)
Gunnar Sandström (SRF)

Veronica Wolgast Carstorp, Socialförvaltningen
Håkan Andersson, Överförmyndarnämnden
Gustav Hjorth Tegman, sekreterare

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Lena Huss öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

2. Val av protokolljusterare och tid för justering av
protokollet
Lena Huss och Gunilla Jarehult justerar
3. Socialnämnden
3.1
Socialnämndens föredragningslista 2021-11-23
Rådet har tagit del av ärendet
3.6
Öppna insatser utan samtycke- svar till kommunstyrelsen KS
2021/1207
Dnr 1.6-517/2021 (omedelbar justering)
Rådet har tagit del av ärendet

Socialförvaltningen
Postadress: Box 44, 123 21 FARSTA
Besöksadress: Storforsplan 44, Farsta
Växel: 08-508 25 000
www.stockholm.se

3.9
Stärkt stöd i samverkan STIS 2017-2021 – en social investering slutrapport
Dnr 1.5.1-638/2017
Rådet har tagit del av ärendet
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3.10
Socialförvaltningens arbete med samordnad individuell plan SIP
2020-2021
Dnr 3.1.1-504/2021
Rådet har tagit del av ärendet
3.11
Stöd till placerade barn och unga – redovisning av budgetuppdrag
Dnr 3.1.1-505/2021
Rådet har tagit del av ärendet
3.12
Vägledning för stadsdelsförvaltningarnas arbete med sociala insatser
från 18 år.
Dnr 3.1.1-530/2021
Rådet har tagit del av ärendet
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3.13
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen
(SoL)
Dnr. 3.1.1-532/2021
Rådets kommentar:
Rådet konstaterar fortsatt stora effekter på antalet ej verkställda beslut kopplade till Corona-pandemin.
Rådet utrycker en oro över de höga siffrorna vad gäller ej verkställda beslut eller avbrott i verkställighet för daglig verksamhet
samtidigt som rapporter visar på en ökning av psykisk ohälsa kopplat till pandemin och isolering. Vidare ser rådet en risk att en del
personer kommer att ha svårt att komma tillbaka till sysselsättningsverksamhet när pandemin är över och det är dags för bredare återgång.
Rådet konstaterar att för många är digitala möten det nya normala
men för många personer med funktionsnedsättning kan det kan inte
ersätta de fysiska mötena. Återgången till verksamhet förutsätter rådet därför ska ske till samma verksamhetsutforming som innan pandemin. Råder anser också att kan det vara bra att fundera över utformning av verksamhet under pandemin och se till så att så många
som möjligt kan få stöd i att bryta isolering. Rådet har ett förslag att
medel ska riktas särskilt för att möta behov av aktiviteter under dagarna.
Rådet menar att det också är en viktig fråga att arbeta med då pandemin är över eftersom många personer som har kontakt med socialtjänsten inte har någon sysselsättning eller annan aktivitet under

SoN:s, ÄN:s och ÖFN:s gem FH-råd
Protokoll
20 oktober 2021
Sida 7 (8)

dagarna. Dessa skulle socialtjänsten kunna bli bättre på att fånga
upp.
Rådet lyfter även fråga kring vaccinering och covid-pass. De menar
att det är viktigt att personer med funktionsnedsättning och som är i
riskgrupp prioriteras vad gäller tredje dos för att bland annat undvika isolering.
Veronica uppger att socialförvaltningen varit aktiva i att driva frågan kring prioritering av tredje dosen till personer i riskgrupp, med
exempelvis personkretstillhörighet och till medarbetare inom verksamheterna. Veronica delger också ny information kring detta. Enligt folkhälsomyndigheten ska personer under 65 år inte prioriteras
då de konstaterat att avmattningen av dos 2-effekt enkom är kopplat
till hög ålder. Därför ska bara äldre personer prioriteras.
Veronica uppger att covid-pass gäller för personer som har tagit
dos 2 och att det inte finns någon bortre gräns för hur länge ett sådant pass gäller. Det finns däremot en giltighetstid men den går att
förlänga.

4. Äldrenämnden
4.1
Äldrenämndens föredragningslista 2021-11-16
Rådet har tagit del av ärendet
4.7
Remiss av Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)
Dnr ALD 2021/432
Rådets kommentar:
Rådet känner igen förslagen på åtgärder från tidigare och konstaterar att det är bra förslag. Däremot saknas ekonomisk plan kring hur
dessa ska bekostas. Rådet ser därför en risk att det inte går att genomföra förslagen. Rådet menar att det här problemet behöver belysas. Niklas får i uppdrag att skriva ihop ett yttrande.
Rådet saknar också jämställdhetsperspektiv och analys men konstaterar att 92 procent av de som arbetar med äldre är kvinnor och att
det är viktigt att få in fler män i äldreomsorgens arbete. En orsak till
att så få män väljer att arbeta inom äldreomsorg kan vara att det
saknas karriärvägar.
Socialförvaltningen
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Rådet lyfter önskemål om bättre statistik från äldreförvaltningen
kring bland annat ledsagning. Rådet menar att statistiken skulle

SoN:s, ÄN:s och ÖFN:s gem FH-råd
Protokoll
20 oktober 2021
Sida 7 (8)

kunna se ut på samma sätt som i socialförvaltningens socialtjänstrapport.
5. Överförmyndarnämnden
5.1
Överförmyndarnämndens föredragningslista 2021-11-18
Rådet har tagit del av ärendet
5.2
Protokoll 2021-10-21
Rådet har tagit del av ärendet
5.8
Månadsrapport oktober 2021
Dnr ÖFF 2021/8
Rådet har tagit del av ärendet
5.11
Handlingsplan för hållbar plastanvändning
– remiss från kommunstyrelsen
Dnr ÖFF 2021/390
Rådet har tagit del av ärendet

6. Övrigt
Rådet vill göra ett tillägg till tidigare protokoll vad gäller beslut om
ledsagning. Rådet menar att det är bra om besluten har hänvisning
till lagrum och förordning. Det ska enligt riktlinjerna inte vara någon skillnad mellan beslut för ledsagning tagna enligt LSS och SoL.
Rådet menar därför att beslut ska fattas i enlighet med kf:s beslut om
riktlinjer som gör gällande att beslut om ledsagning ska tillgodose
goda levnadsvillkor för den enskilde oavsett vilket lagrum de tas enligt.

7. Sammanträdet avslutas
Lena avslutade mötet
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Nästa FH-råd 2021-12-09 via Skype och ej fysiskt till följd av ändrad lägesbild avseende Corona-pandemin.

