K o m m u n s ty r e l s e n s p e n s io n ä r s r å d

Protokoll nr 2 fört vid kommunstyrelsens pensionärsråds sammanträde
torsdagen den 1 februari 2007 kl. 10.00 – 11.40

Justerat den 2 februari 2007

Eva Sahlin

Alex Margulies

Tjg. ordförande

Eva Sahlin (SPF)

Ledamöter

Alex Margulies (PRO)
Gun Henriksson (PRO)
Mats Danielsson (SPF)
Laila Högdahl (SKPF)
Kerstin Svenson (SPRF)

Ersättare

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

Förhinder hade anmälts av Ann-Marie Furumark (PRO), Bror Lord (PRO) samt
Kerstin Åslund (SPF).
Dessutom var enhetscheferna Raili Karlsson och Marianne Hedenström, strateg
Marita Åkersten, samordnare Birgitta Persson, praktikant Anja Sedell samt
sekreterare Göran W Edenberg närvarande.
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Kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 2/2007-02-01
§1

Närvarande
Sekreteraren gör namnupprop.

§2

Utseende av justerare
Alex Margulies utses att tillsammans med Eva Sahlin justera dagens
protokoll.

§3

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Anmäls ett antal frågor vilka noteras under övriga frågor. I övrigt
fastställs dagordningen.

§4

Anmälan av protokollsjustering KPR 1/2007-01-11
Rådet önskar återkoppling av framförda synpunkter på instruktionerna
för KPR och Äldreombudsmannen. I övrig lägger rådet anmälan med
godkännande till handlingarna.

§5

Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2007-01-16
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§6

Uppdragsbeskrivning för äldreförvaltningens kostsamordnare och
kostprojekt
Kostsamordnare Birgitta Persson informerar kort om ärendet.
Rådet noterar olikheter mellan sdf i antal deltagare i utbildning.
Ledningens engagemang och tillgång till ”eldsjälar” är viktig.
Vem utbildar i HUR man lagar mat?, undrar rådet. Utbildning behövs,
men det är svårt att hitta utbildare.
Rådet påpekar vanligt förekommande ätsvårigheter, vilka ytterligare
komplicerar matsituationen.
Rådet vill gärna följa och stötta kostprojektets arbete med sin erfarenhet
och kompetens, förslagsvis i form av en särskild kostreferensgrupp.
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§7

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 2006
Rådet önskar se helheten/totalen av beslut för att kunna jämföra de i tid
ej verkställda.
Rådet önskar information om prövningsresultaten när rättsprocessen har
kommit igång.

§8

Uppföljning av stadsdelsnämndernas handlingsplaner och
säkerhetsföreskrifter för hur anställda ska agera när äldre utsätts
för övergrepp
Rådet förutsätter att handlingsplaner och säkerhetsföreskrifter även ingår
i förfrågningsunderlag i kommande upphandlingar.
Rådet vill ha en samlad bild t ex genom avvikelserapporter –
sammanställningar och återrapportering.
Rådet diskuterar inställningen till anhörigas övergrepp och incidenter
mellan de boende.

§9

Förvaltningschefens information
Förvaltningen är på plats i nya lokalerna sedan den 29 januari.
Raili Karlsson informerar om arbetet med förvaltningens uppdragslista –
där prioriteringen avser planer och riktlinjer, avgifter, samordning av
sdn:s äldreboendeplaner, kvalitetsredovisning etc. Närmare information
kommer till marssammanträdet.
Den totala brukarundersökningen av hemtjänst färdigställs under
februari. Resultatet bedöms tillförlitligt då man uppnått en svarsfrekvens
på 78%.
Rådet uttalar intresse för information om kommunens bostadsplanering
för de äldre. Hur ser samverkan mellan stat och kommun ut i denna
fråga?

§ 10

Övriga frågor
Anmälda frågeställningar:
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•

Fördelning av äldreomsorgsmedel dels från kommunfullmäktige till
stadsdelsnämnderna och dels inom stadsdelsnämnderna mellan
områdena.

•

Skriften: ”Aktuellt om äldreomsorgen – november 2006” (Sveriges
Kommuner och Landsting) anmäls till marssammanträdet.

•

Konferens och utbildning för KPR?
- Riktlinjer och revidering av äldreomsorgsplanen bör vara klar innan.
Utbildningen arrangeras när KF fattat beslut om äldreomsorgsplanen
och riktlinjerna.

•

Rådet rekommenderar en rapport från Socialstyrelsen om
frivilligorganisationernas arbete: ”För varandra – vad gör de äldre?”
Många där redovisade frågor tangerar kommunens ansvar.

•

Rådet noterar att ca 1 400 har utbildats inom äldreomsorgen genom
kompetensfondens kurser. Hur många totalt är anställda inom
äldreomsorgen?
Rådet uppmärksammar särskilt uppgifterna om dåliga kunskaper i
svenska språket. Betonar vikten av att personalens svenskundervisning
måste fokusera ett språkval som gör det möjligt att kommunicera med de
äldre!

Beslut Utbildningsprojektledare Annika Jalap Hermanson inbjuds till
marssammanträdet för närmare information.

§ 11

Stockholms äldre- och handikappjour - information
Marianne Hedenström informerar om verksamheterna. Av praktiska skäl
är planerad visning inte möjlig att genomföra idag, varför den delen
ajourneras till marssammanträdet.

Göran W Edenberg
sekreterare
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