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§ 8. Revidering av riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
Dnr 3.1-268/2020

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden bordlägger ärendet till nästkommande
sammanträde.
Ärendet

Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-09-15.
Nuvarande riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens
äldreomsorg är beslutade av kommunfullmäktige den 11
december 2017. I budget för 2020 fick äldrenämnden i uppdrag
att revidera dessa riktlinjer.
Riktlinjerna har genomgått redaktionella ändringar och en
språklig granskning. Dokumentet har en ny disposition för att
göra dokumentet mer användarvänligt. Nya avsnitt i riktlinjerna
är bland annat förebyggande perspektiv, välfärdsteknik och
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till
särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. Avsnitt
som dessutom innebär nya förutsättningar handlar bland annat
om tidsbegränsning av beslut, anställning av anhörig,
trygghetslarm, daglig verksamhet, hemvårdsbidrag och
servicehus.
Äldreförvaltningen föreslår att de reviderade riktlinjerna för
handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg ersätter
nuvarande riktlinjer.
Förslag till beslut

Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden
bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordföranden Erik Slottners (KD)
förslag att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
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Skrivelse om riktade inspektioner i hemtjänsten
Dnr 1.6-337/2020

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på skrivelsen.
Ärendet

Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-10.
Lisa Ahlstrand med flera (S) har lämnat en skrivelse till
äldrenämnden. I skrivelsen framförs en oro för de brister i
användning av arbetskläder inom hemtjänsten som har
framkommit i samband med coronapandemin. Skribenterna
föreslår en inspektion av hemtjänstutförarnas följ samhet till
regelverket om arbetskläder och tvätten av dessa.
Äldreförvaltningen har under våren 2020 genomfört
granskningar av användning av arbetskläder hos stadens
samtliga hemtjänstutförare. Resultatet av granskningarna visar
att i över hälften av de granskade utförama bar de allra flesta av
personalen en korrekt uppsättning av arbetskläder medan i en
tredjedel användes arbetskläder endast delvis. Många
verksamheter hade införskaffat eller kompletterat arbetskläder i
samband med pandemins utbrott. I över två tredjedelar av de
granskade utförarna tvättades arbetskläderna av utföraren enligt
personalen och i en knapp tredjedel angav personalen att de
själva tvättade sina arbetskläder hemma. Det fanns ingen
skillnad i resultatet mellan privata och kommunala utförare.
Resultatet har delgivits till respektive ansvariga chefer och
diskuterats på möten mellan äldreförvaltningen, utförare och
avdelningschefer för äldreomsorg. Äldreförvaltningen kommer
att följa upp granskningen av arbetskläder under hösten 2020.
Förslag till beslut

Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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