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Dessutom var Gunnel Rohlin och Börje Ferlander (§ 9) närvarande.

106 64 Stockholm

tom § 9

tom § 9

§1

Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro.

§2

Val av justerare
Utses Inger Handell att tillsammans med Sylvia Stemme justera dagens
protokoll.

§3

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordningen
Rådet anmäler ett par frågor som tas upp under övrigt.

§4

Anmälan av protokollsjustering HKR 7/2007-11-01
Rådet lägger med godkännande anmälan till handlingarna.

§5

Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2007-11-15
Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§6

Anmälan av protokollsjusteringar KPR 10/2007-11-01
Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§7

Sammanträdestider 2008
Rådet fastställer följande tider: tisdagar kl. 14-15.30
15 januari
5 februari
11 mars
8 april
6 maj
3 juni
12 augusti
9 september
7 oktober
2

11 november
9 december

§8

Verksamhetsplan 2008 för äldrenämnden – MBL-version
Rådet gör följande uttalanden:
sid. 3 Aktiviteter
Rådet önskar att man vid utarbetandet av förslag till lokalprogram
använder handikappråden som referensgrupper. Man kan ev. spara både
tid och pengar, genom att använda den breda erfarenhet, som finns i
råden.
sid. 6 Informationsplan
Rådet önskar att följande beaktas vid utformning av broschyrer: t ex
vardagsspråk, stor stil, kontrastfärg, luftig och tydlig layout t ex ej
kursiverad stil eller otydligt typsnitt. Bör också erbjuda broschyrer på
CD-skiva.
sid. 11 Aktiviteter
Rådet anser att en del av kompetensutvecklingen ska vara obligatorisk.
Detta för att säkerställa att biståndshandläggare över hela staden får en
likvärdig kompetenshöjning. Denna ska också kunna medräknas vid
löneförhandlingar.

§9

Tillsättning av två befattningar som medicinskt ansvariga för
rehabilitering (MAR) i Stockholms stad
Äldreförvaltningen föreslår att en MAR organisatoriskt placeras i en
stadsdelsnämnd. Den andra befattningshavaren föreslås arbeta över
flera stadsdelsnämnder. Detta för att försöket ska omfatta två olika
modeller för MAR:ens uppdrag. Efter samråd med stadsdelsnämnderna
förslår äldreförvaltningen att en befattning som MAR placeras organisatoriskt i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, som är ett
ytterstadsområde. Den andra befattningen som MAR delas mellan
stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, som är
tre innerstadsområden.
Rådet har ingen erinran.

§ 10

Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens
vård- och omsorgsboenden
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Valfrihet kommer att införas i äldreomsorgens vård- och
omsorgsboenden den 1 juli 2008. För att hantera detta pågår ett arbete
med att utveckla ett köhanteringssystem där alla vård- och
omsorgsboenden inom kundvalssystemet ska ingå. I föreliggande förslag
till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och
omsorgsboenden föreslås hur köhanteringssystemet ska vara uppbyggt
och hur det ska tillämpas. Förslaget har utformats för att tillgodose såväl
den enskildes rätt att välja boende som socialtjänstlagens krav på att
gynnande biståndsbeslut ska verkställas inom skälig tid.
Rådet har ingen erinran.

§ 11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen, kvartal 3 2007
Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 f-h § är kommunerna skyldiga att
anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte
verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till länsstyrelsen,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Rapporteringsskyldigheten
gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Kommuner som inte inom
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad
till enligt beslut av kommunen, kan av länsrätten åläggas att betala en särskild
avgift.

Rådet har ingen erinran.

§ 12

Tillgänglighet
Inget för dagen att rapportera

§ 13

Förvaltningschefens information
Yttrande: Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom
äldreomsorgen (Sekretessärende)
Information gavs om upphandling av enstaka plats av äldreboenden som
sker våren 2008.
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Förvaltningen planerar en gemensam lunch under andra halvan av
januari. Sylvia Stemme undersöker lämplig restaurang och återkommer.
Anmäls och utsänds ÄldreCentrums rapport: SNAC-K: Vårdbehov och
insatser för de äldre 2002 – 2006 Kungsholmen/Essingeöarna
Anmäls och utsänds Aktuellt på äldreområdet 2007 (SKL)
Anmäls och utsänds broschyr:
”Till dig som vårdar en anhörig eller närstående”

§ 14

Övrigt
Framförs önskvärda möten:
KPR
- Sylvia Stemme kontaktar KPR:s ordförande Ann-Marie Furumark
ÄO äldreombudsmannen
- Förvaltningen återkommer med förslag till tidpunkt
Äldreborgarrådet
- Sylvia Stemme kontakter Ewa Samuelsson för ett möte med rådet
Studiebesök på äldreboenden
Rådet uttalar önskemål att göra studiebesök i smågrupper.
- Förvaltningen återkommer med några förslag
Arvodering
Rådet har rätt till arvode för bevistat sammanträde samt möten, vilka
äldreförvaltningen särskilt kallar rådet till. I övriga fall utgår inget
arvode.
Aktuellt har socialtjänstförvaltningens nyinrättade
funktionshindersinspektörer kallat till informationsmöte, vilket har
uppfattats som arvodesberättigat möte.
De rådsmedlemmar som hörsammat kallelse till informationsmöte med
de nya funktionshindersinspektörerna – Kjell Hammar, Yvonne
Holmberg, Inger Handell och Johnny Sköldvall – får arvodesersättning
för denna gång, då mötet har uppfattats som rekommenderat av
äldreförvaltningen.

Vid protokollet

Göran Edenberg
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