Kommunstyrelsens pensionärsråd
Protokoll nr 1 fört vid kommunstyrelsens pensionärsråds sammanträde
torsdagen den 11 januari 2007 kl. 10.00 – 12.30.
Justerat den 15 januari 2007

Ann-Marie Furumark

Eva Sahlin

Ordförande
Vice ordförande

Ann-Marie Furumark (PRO)
Eva Sahlin (SPF)

Ledamöter

Alex Margulies (PRO)
Bror Lord (PRO)
Kerstin Åslund (SPF)
Mats Danielson (SPF)
Kerstin Svenson (SPRF)

Ersättare

Kurt Blank (PRO)
Barbro Karlsson (PRO)
- vakant – (PRO)
Johnny Dahlin (SPF)
Olle Eriksson (SPF)
Kjerstin Genell Andrén (SPF)
Jan Carlsson (SKPF)
Edmund Gabrielsson (SPRF)
Berndt Holgersson (RPG)

Förhinder har anmälts av Gun Henriksson (PRO) och Laila Högdahl (SKPF)
Dessutom var förvaltningschef Gunnel Rohlin och enhetschef Raili Karlsson
närvarande.
Äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) besökte rådet och hoppades på gott
samarbete i fortsättningen.
§1

Utseende av ordförande och vice ordförande för 2007
Rådet utsåg Ann-Marie Furumark (PRO) som ordförande samt Eva
Sahlin (SPF) som vice ordförande.

§2

Justering
Eva Sahlin utsågs att tillsammans med Ann-Marie Furumark justera
dagens protokoll.

§3

Godkännande av dagordningen
§ 11 Information om Stockholms äldre- och handikappjour - utgick vid
dagens möte för att återkomma vid nästa tillfälle, då rådet samtidigt kan
få en guidning på plats.
I övrigt godkändes dagordningen.

§4

Förslag till sammanträdesdagar under år 2007
Rådet föredrog torsdagar som sammanträdesdag, mellan 10 – 12.

Beslut
Samtliga rådets möten äger rum på Swedenborgsgatan 20.
Torsdag 10.00 – 12.00 med förmöte kl. 09.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§5

2007-02-01
2007-03-08
2007-04-12
2007-05-03
2007-06-07
2007-08-09
2007-09-06
2007-10-04
2007-11-01
2007-12-06

Äldreförvaltningens organisation
Gunnel Rohlin sammanfattade ett brett uppdrag för en liten men effektiv
organisation. Begreppet äldre är ett bredare perspektiv än äldreomsorg.
Framhöll särskilt de äldres kostfrågor för vilka en projektplan snarast ska
tas fram, liksom en plan för utbildning/fortbildning.
Några i rådet framhöll att KPR kan uppfattas få en svagare ställning i den
föreslagna nya organisationen. Vidare ansåg rådet att
äldreombudsmannens oberoende och självständighet måste hävdas även i
fortsättningen samt att kostfrågorna måste säkras för att inte falla bort.
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Rådet önskade en textjustering under ”Rådets uppgifter” i instruktionen
för KPR. Man framhöll vikten av att det bör framgå att KPR är
kommunstyrelsens pensionärsråd.
Rådet framförde önskemål om en förstärkning av instruktionen avseende
äldreombudsmannens oberoende ställning.
Beslut
Rådet godkände därefter förvaltningens förslag till organisation med
överenskomna justeringar.

§6

Verksamhetsplan och budget år 2007 för äldrenämnden
Gunnel Rohlin sammanfattade en hård prioritering bland många viktiga
frågor och uppdrag.
Rådet ansåg att fördjupningen av kostprojektet även bör omfatta olika
sociala aspekter i matsituationen hos de äldre.
Rådet berörde definitionsproblem av begreppet anhörigvård. Rådet
efterlyser statistik, vilket förvaltningen i görligaste mån återkommer
med.
Gunnel Rohlin förutsatte att frågeställningarna och utvecklingen följs
upp via de lokala pensionärsråden i stadsdelsförvaltningarna.
Rådet hade svårt att förstå varför de digitala journalerna prioriteras.
Gunnel Rohlin hänvisade till fullmäktiges beslut, men att givetvis
sekretess, integritet och samtycke som avgörande för uppdraget.
Översynen av äldreomsorgsplanen förestavas bl a av att den nya
majoritetens valfrihetsmål måste kompletteras in.
Förslag till riktlinjer är återremitterade från KF.
Rättighetsresonemangen grundas i att likabehandlingsprincipen är
prioriterad.
Rättighet till utevistelse står i budget, men skall vara naturligt och utan
tvång.

Beslut
Rådet godkände därefter förvaltningens förslag till verksamhetsplan och
budget för 2007.
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§7

Fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer år
2007
Gunnel Rohlin informerade om att uppdraget är nytt för
äldreförvaltningen och övertaget från socialtjänstnämnden.
Rådet tycker det är oklart med fördelningsprincipen projektbidrag resp.
verksamhetsbidrag.

Beslut
Rådet gjorde enhälligt följande uttalande:
Då KPR inte har kunskap om vilka fördelningsprinciper som förslaget
baseras på, har vi inte möjlighet att ta ställning till ärendet.

§8

Utbildningsinsatser inom äldreomsorgen
Gunnel Rohlin betonade att ärendet brådskar och att framtagande av plan
pågår. Finansieringen löst genom resterande kompetensfondmedel.
Krav på planering ökar då stadsdelsnämnderna nu förutsätts klara
utbildningen utan vikarieersättning. Idag finns utbildad personal att
tillgå, men betonades att språket är otroligt viktig som grund.
Rådet noterade det stora svenskundervisningsbehovet – och förutsatte att
undervisningen utgick från de äldres språkbruk snarare än den unga
personalens.

§9

Anmälan av inkomna inbjudningar
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Inbjudan till seminarium 2007-02-16 om hälsosamtal –
förebyggande hembesök till äldre personer

•

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum:
Inbjudan till seminarium 2007-03-16 – Mellan det ordinära
och det särskilda boendet

Rådet noterade att båda seminarierna var utan kostnad, varför de som vill
gå anmäler sig själva.
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§ 10

Förvaltningschefens information
Äldreförvaltningen flyttar under vecka 5 till Swedenborgsgatan 20.
Information om nya adresser och telefonnummer kommer snarast.
Fyra rapporter från Kompetensfonden utdelades:
• Grundutbildningen inom äldreomsorgen – en utvärdering av
grundutbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholms
stad
• Lärande inom äldreomsorgen – delrapport 2 –
vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av
mentorer på arbetsplatsen
• Lärande inom äldreomsorgen – delrapport 3 –
vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av
mentorer på arbetsplatsen
• Hälsoprojekt – utvärdering av projektet Minskad sjukfrånvaro
med regelbunden fysisk träning

§ 11

Övriga frågor
Rådet diskuterade de lokala pensionärsråden, representation och
pågående stadsdelssammanslagningar.
Rådet diskuterade aspekter på fixartjänster samt olika taxor/kostnader.
Gunnel Rohlin framhöll att frågan om vaktmästarfunktioner fortfarande
är under beredning.
Betonades behovet av kommunikation mellan KPR och de lokala
pensionärsråden – t ex protokollärt.
På fråga om arvoden meddelade sekreteraren att arvode utgår till KPR:s
ledamöter och ersättare för varje bevistat sammanträde.

Vid protokollet

Göran W Edenberg
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