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Socialnämnden

Dnr Son 2016/267, Kst 2016/231
”Ett bättre Järfälla för äldre” – motion från Cecilia Löfgreen (M) –
yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till
kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet i korthet

Cecilia Löfgreen (M) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit en rad
förändringar för att återigen göra Järfälla till länets bästa äldrekommun. Moderaterna
yrkar bland annat på att seniorboenden ska vara prioriterade vid markförsäljning, att
äldre ska få gratis broddar, att socialnämnden tar fram strategier för att minska
felaktig multimedicinering och strategier för att motverka ensamhet hos äldre.
Moderaterna yrkar även att socialnämnden ska starta en valfrihetsrådgivning, att
socialnämnden ska införa ”förenklad biståndsbedömning”, att socialnämnden ska ta
fram ett system för äldrepeng, att samtliga äldreboenden ska ha en
aktivitetssamordnare, att pris ska delas ut till årets undersköterska med mera.
I yttrandet bemöts samtliga yrkanden.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22
2. Socialförvaltningens yttrande 2016-11-22
3. Motion ” Ett bättre Järfälla för äldre”
Analys och Överväganden

Förvaltningens analys och överväganden framgår i sin helhet i yttrandet som bifogas
tjänsteskrivelsen.
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Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom
förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla
ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
- Den verksamhet som avses i beslutet berör främst vuxna personer.

Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
- Den verksamhet som avses i beslutet berör främst vuxna personer.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
- Nej, barn och unga har ej deltagit i processen eftersom aktuell verksamhet endast
främst vänder sig till vuxna.

Slutsatser

Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget
till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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