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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Gun Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Sonja Broquist har anmält förhinder till dagens möte och meddelat att hon inte
kommer kunna delta i rådets möten fram till jul.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Justering av protokoll
Lena Haraldson och Suzanne Frigren utsågs att justera dagens protokoll.
§ 4 Anmälan av justerat protokoll 8/2012 från den 17 september 2012 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2012-10-25
Pensionärsrådet gick igenom ärendena nr 1,13,15,16, 27, 35, 36
Ärende 15) Omstrukturering inom Hornstulls servicehus.
Pensionärsrådet noterade att 47 lägenheter i servicehus nu försvinner för staden
och att det är osäkert vilken vårdform som planeras när lägenheterna så
småningom är ombyggda.
Ärende 16) Omstrukturering inom Nytorgsgården och Kulltorps vård- och
omsorgsboende.
Pensionärsrådet anser att förslaget är bra.
§ 6 Information från bitr. avdelningschefen för äldreomsorg
 Jonas Wilhelmsson, bitr. avdelningschef informerade om att 2013 års
budgetförslag kom i förra veckan.
- De ekonomiska förutsättningarna ser relativt bra ut.
- Individuppföljningen som beställarenheten arbetar med kommer användas
centralt.
- En regionalisering av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR
(medicinskt ansvarig för rehabilitering) och heminstruktör för syn och
hörsel kommer att genomföras.
- Anhörigstödet ska utvecklas, antalet platser för avlastning ska utökas.
- Köhanteringen för vård och omsorgsboende överförs från
stadsdelsnämnderna till äldrenämnden.
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Södermalms stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att under
hösten ordna med kulturevenemang på stadsdelens äldreboenden och
servicehus. Förvaltningen ska även arrangera höstutflykter för boende på
äldreboende och servicehus samt för dem som har hemtjänst.



Informationsmöten har ägt rum vid tre tillfällen på Hornstulls servicehus
med anledning av föreslagna förändringar av servicehuset.



Kort information från Jonas om svarstider och tid för åtgärd vid larm på
servicehusen. Larm ska få svar inom 2-3 minuter och den som larmat ska
få besök inom 20 minuter. Jonas återkommer om statusen på
larmanläggningarna när han fått mer information.

§ 7 Rapport från vård- och omsorgsboendenas kontaktpersoner
Vintertullen/Gun Gustafsson: Har träffat cheferna på KOSMO som arbetar på och
har planerat in ett första förtroenderådsmöte.
Hornstull/Lena Haraldson: Har varit på ett förtroenderådsmöte.
Bergsund/Suzanne Frigren: Informerade om att protokoll skrivs på
förtroenderådsmötena som rådet nu får ta del av.
Katarinagården/Solveig Lundberg: Har fått ett klagomål från en anhörig som
bland annat klagar på maten. Klagomålet är vidarebefordrat till förvaltningen för
att besvaras.
Vindragaren/Linnea Starck: Miljöförvaltningen har gjort en flygande inspektion
den 24/6. Linnea har fått programmet för höstens aktiviteter.
Sjöstadsgården/Elizabet Ehrby: Har besökt Sjöstadsgården ett par gånger.
Sommarpersonalen har varit bra och önskemål finns om att inrätta ett bad.
Inget mer att rapportera denna gång.
§ 8 Information om hemsjukvården - Ann Johansson från äldreförvaltningen
Ann Johansson från äldreförvaltningen informerade om det utredande som pågår
om att kommunalisera hemsjukvården i Stockholms län. En statlig samordnare har
utrett hur man på frivillig väg kan få ett kommunalt huvudmannaskap för
hemsjukvården i landet. Redan idag är hemsjukvården kommunaliserad i cirka
hälften av länen. I Stockholms län finns nu projektet ”Hemsjukvård 2015” som
drivs gemensamt av Stockholms läns landsting och Kommunförbundet
Stockholms län. Enligt Anns bedömning är man redan idag överens om vissa
frågor medan andra som ersättningsnivåerna vid skatteväxling från landstinget till
kommunerna ännu inte lösts. För att kommunaliserad hemsjukvård ska kunna
införas i länet krävs att samtliga kommuner är med på det.
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§ 9 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Protokoll nr 6 och 7 lades till handlingarna.
§ 10 Anmälan av förtroenderådens protokoll
Protokoll från förtroenderåden på Hornstulls servicehus och Bergsunds vård och
omsorgsboende lades till handlingarna.
§ 11 Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.
§ 12 Övriga frågor
Lena Haraldson hade fått andrahandsinformation om att landstingets seminarium
för ledamöter i pensionärsråden är planerat till 16/11 (ej kollat med landstinget).
§ 13 Nästa sammanträde.
Måndagen den 12/11 kl.14.00 -16.30 Lokal: Kolingen, plan 8.
§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.
Vid protokollet
Christina Lindström
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