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Dnr KS 2019/587

§ 36

Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
avseende inrättande av en äldrekurator i
Haninge kommun, för en förbättrad psykisk
hälsa för våra ensamma äldre

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) föreslår i rubricerad motion att inrätta en
äldrekurator i Haninge kommun för personer som är pensionärer
vilka redan har hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende.
Motionen har remitterats till äldrenämnden som i sitt yttrande
redogör för funktioner och arbetssätt inom social- och
äldreförvaltningens verksamheter, som på olika sätt stödjer äldre
personer som har psykisk ohälsa. Förvaltningen arbetar med
uppsökande hembesök och informationsträffar för äldre,
anhörigstöd, uppgifter inom biståndshandläggarnas
utredningsuppdrag, stöd till äldre som utsätts för hot och våld i nära
relation samt stöd som erbjuds äldre som har hemtjänst eller bor på
vård- och omsorgsboende.
Äldrenämnden beskriver också att det under ett par år fanns en
inrättad kuratorstjänst för äldre som kompletterade
biståndshandläggares och äldrelots. Tidigare försök visar att en
kuratorsfunktion i kommunal regi var en otydlig roll, med oklar
ansvarsfördelning gentemot övriga yrkesroller inom kommun och
primärvård. Erfarenhet av kuratorstjänsten visar att behov av
stödsamtal kan tillgodoses av individens ordinarie
biståndshandläggare, med komplement från äldrelots och
demenssamordnare vid behov av mer fördjupade samtal och
specialistkunskap. I de fall det behövs en fast kuratorskontakt, har
primärvården bäst kompetens inom området. Kommunens
kuratorstjänst kom främst att lotsa individen vidare till
primärvården. Äldrenämnden valde att avveckla kuratorstjänsten
under 2019 med motivering att behovet av en
kurator/specialisthandläggare tillgodoses av andra funktioner inom
förvaltningen, samt av primärvården i egenskap av ”första linjens
psykiatri”.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av äldrenämndens
yttrande och delar bedömningen att behovet av stöd till äldre
personer med psykisk ohälsa kan tillgodoses av befintliga
funktioner och insatser som redan erbjuds av social- och
äldreförvaltningen, samt att huvudmammaansvaret för första
linjens psykiatri ligger hos regionen. Kommunstyrelseförvaltingen
föreslår mot bakgrund av detta resonemang att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Äldrenämndens yttrande 2020-06-17, § 45, inklusive
tjänsteskrivelse
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Martin Strömvall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Lindefjärd (SD) yrkar med instämmande av Yvonne
Forsberg (SD) och Kent Svensson (SD) bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens samt Sverigedemokraternas yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
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och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd, Kennerth Valtersson och Kent Svensson samtliga (SD) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: motionären, ÄN
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