Äldrenämndens handikappråd

Protokoll nr 1 fört vid äldrenämndens handikappråd sammanträde
tisdagen den 15 januari 2008 kl. 14.00 – 15.40

Justerat den 16 januari 2008

Sylvia Stemme

Inger Handell

Ordförande
Vice ordförande

Sylvia Stemme (Elöverkänsligas Riksförbund)
Kjell Hammar (DHR)

Ledamöter

Yvonne Holmberg (A & A)
Inger Handell (NHR)
- Vakant Anita Runesved (FHLIS)
Lennart Nolte (SRF)

Dessutom var Raili Karlsson och Chatrin Engbo närvarande.

106 64 Stockholm

§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 8/2007-12-06
Förtydligande tillägg till föregående protokolls punkt Arvodering:
Rådet har rätt till arvode för bevistat sammanträde samt möten, vilka
äldreförvaltningen särskilt kallar rådet till eller enligt protokollerat
beslut om deltagande. I övriga fall utgår inget arvode.
Rådet lägger därefter med godkännande anmälan till handlingarna.

§5

Anmälan av protokollsjustering ÄN 11/2007-12-18
Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§6

Anmälan av protokollsjusteringar KPR 11/2007-12-06
Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§7

Rätten för alla Stockholmare över 75 år att få tillgång till 2 timmars
hemtjänst i veckan med förenklad bistsåndsbedömning.
Äldreroteln har remitterat en motion till äldrenämnden skriven av Leif
Rönngren (s). Motionären föreslår att alla stadens äldre över 75 år ges
rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad
biståndsbedömning samt att detta beaktas i budget för 2008.
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Rådet har ingen erinran.

§8

Bedömningskansliets organisation
Under hösten 2007 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett
bedömningskansli. Förvaltningen föreslår att kansliets arbete inleds med
att göra en nulägesanalys för att få fram fakta kring aktuell situation och
olikheter i bedömningarna.
Bedömningskansliets chef Chatrin Engbo presenterar sig och informerar.
Rådet har ingen erinran.

§9

Anmälan av KF-beslut 2007-12-11 om äldrepeng i tre nivåer
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till ersättningsnivåer i ett
valfrihetssystem avseende vård- och omsorgsboenden för äldre personer
(ålderdomshem, gruppboenden och sjukhem) i tre nivåer (Dnr 3273748/2007). Ersättningen föreslås täcka alla kostnader exklusive hyran
där en schablonersättning föreslås avseende verksamhets- och lokalytor
till privata utförare. Vidare föreslås en ersättning till lägsta nivån under
sju dagar efter avflytt eller dödsfall med möjlighet till dubbel ersättning
om någon ny flyttar in på boendet inom dessa dagar.
Stadsdelsnämnderna betalar den av kommunfullmäktige beslutade
ersättningen till respektive vårdgivare. Förslaget innebär inte någon
förändring av nuvarande resursfördelningssystem till
stadsdelsnämnderna för äldreomsorg.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2007 beslutades
om minoritetsåterremiss av ärendet. Efter minoritetsåterremissen har
ärendet remitterats till stadsledningskontoret. Kommunfullmäktige beslöt
den 11 december 2007 att anta förslaget till äldrepeng i tre nivåer
(utl.2007:184).
Rådet lägger anmälan till handlingarna.
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§ 10

Förslag till anvisningar för vårdbehovsmätningar för fastställande
av ersättningsnivåer i stadens valfrihetssystem inom vård- och
omsorgsboende
Stadsledningskontorets förnyelseavdelning har utarbetat fyra
mätinstrument som ska användas vid vårdbehovsmätningarna.
Sammanräkningen av varje mätinstruments slutsumma utgör den totala
summan för det skattade vårdbehovet. Summan av det skattade
vårdbehovet anger vilken ersättningsnivå, 1, 2 eller 3, utföraren ska få.
Äldrenämnden har av stadsledningskontoret (Dnr 320-3446/2007) fått i
uppdrag att ta fram rutiner kring hur vårdbehovsmätningar ska gå till
och vem som ska utföra dessa.
Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§ 11

Anmälningsärenden
Uppföljning av åtgärdsplan med anledning av inspektörsrapport
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds beslut
Granskning av äldreomsorgen 2007 i Maria-Gamla stans
stadsdelsnämnd
Förslag på åtgärder (Dnr 602-449/07)
Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd
Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§ 12

Tillgänglighet
Förvaltningen informerar att rådets inlämnade synpunkter har
vidarebefordrats till lokalansvarige inom socialtjänstförvaltningen, vilken
meddelar att synpunkterna kommer att behandlas i lokalrådet den 19
februari. Ytterligare frågor, behov och förslag är välkomna.
Kjell Hammar påtalar behovet av en hiss med längre intervaller för
öppning/stängning. Som det nu är finns risk att t ex en rullstolsburen kan
fastna vid tidig stängning.
Öppning av dubbeldörrar till trapphusen borde synkroniseras bättre!
Sekreteraren förmedlar dessa synpunkter vidare till lokalansvariga.
För klargörande av funktionshindersområden, tar Sylvia Stemme kontakt
med funktionshindersombudsmannen Riitta-Leena Karlsson.
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§ 13

Förvaltningschefens information
HKR:s lunch i januari – på Melanders Fisk torsdagen den 24 januari
kl.11.30

§ 14

Övriga frågor
Sylvia Stemme har varit i kontakt med KPR:s ordförande för gemensam
träff. Avvaktar besked från KPR med förslag till tid.
Övriga önskade träffar avvaktar denna.

Vid protokollet

Göran Edenberg
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