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 3 fört vid kommunstyrelsens pensionärsråds sammanträde
tisdagen den 11 mars 2008 kl. 10.00 – 12.00
Justerat den 13 mars 2008

Ann-Marie Furumark

Eva Sahlin

Ordförande
Vice ordförande

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

Ledamöter

Alex Margulies (PRO)
Bror Lord (PRO)
Mats Danielson (SPF)
Laila Högdahl (SKPF)
Kerstin Rosenqvist Hedler (SPRF)

Ersättare

Kurt Blank (PRO)
Barbro Karlsson (PRO)
Sven Larsson (PRO)
Olle Eriksson (SPF)
Kerstin Genell Andrén (SPF)
Karin Wilborg (SPF)
Stig Alenlöv (SKPF)
Berndt Holgersson (RPG)

Förhinder: Johnny Dahlin (SPF) och Kerstin Svenson (SPRF)

Dessutom var Raili Karlsson, Börje Ferlander och Anna Forssell närvarande.

106 64 Stockholm
Swedenborgsgatan 20

Kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 3/2008-03-11
§1

Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro.

§2

Val av justerare
Eva Sahlin utses att tillsammans med Ann-Marie Furumark justera
dagens protokoll.

§3

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter tillägg av ett par övriga frågor.
Sammanträdet inleddes med information från utredaren vid
Äldreboendedelegationen, Monica Albertsson.
Betänkandet ”Bo för att leva” – seniorbostäder och
trygghetsbostäder (SOU 2007:103) efterfrågas av ett antal
ledamöter, för beställning via sekreteraren.

§4

Anmälan av protokollsjustering KPR 2/2008-02-05
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§5

Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2008-02-12
Anmälan läggs till handlingarna.

§6

Anmälan av protokollsjustering HKR 2/2008-02-05
Anmälan läggs till handlingarna.

§7

Översyn av äldreförvaltningens organisation
En översyn av äldreförvaltningens organisation har genomförts mot
bakgrund av de erfarenheter som har vunnits under förvaltningens
första verksamhetsår. Det nya bedömningskansliet föreslås ingå i en
nybildad utvecklingsavdelning. Genom att sex administrativa
anställningar också förs dit minskas förvaltningschefens direkta
arbetsledaransvar, vilket ger mer utrymme för strategiskt
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utvecklingsarbete. Den nya avdelningschefen blir förvaltningschefens
ställföreträdare. Stockholms äldre- och handikappjour och vård- och
omsorgsenheten ombildas också till avdelningar. Vård- och
omsorgsenheten byter namn till avdelningen för strategi och planering.
Rådet har ingen erinran.

§8

Översyn av kommunövergripande verksamheter:
Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen
Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen erbjuder avlösning
utan biståndsbeslut till anhörig eller närstående som vårdar personer
med demenssjukdom eller demensliknande symtom över 65 år och är
bosatt i Stockholms stad. Anhörig eller närstående tar själv kontakt
med verksamheten och i samråd med personalen bestäms omfattningen
av korttidsvården. Den enskilde betalar en avgift för maten, men inget
för vård och omsorg. Avgift för mat uppgår till 130 kronor per dygn
vilket inte överensstämmer med Stockholms stads avgiftssystem.
Verksamheterna anser sig inte bedriva någon hälso- och sjukvård.
Äldreförvaltningen anser att kommuninvånarna inte ska behandlas
olika beroende på inom vilken verksamhet den enskilde får avlastning.
Stadens avgiftssystem ska också tillämpas i samtliga verksamheter.
Äldreförvaltningen anser vidare att staden inte kan bedriva
verksamheter som Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen utan
att följa gällande regelverk. Samtliga personer som är i behov av
korttidsvård på Pensionat Hornskroken eller Pensionat Kinesen ska
ansöka om korttidsvård. Biståndshandläggaren utreder, bedömer
behovet och fattar biståndsbeslut om insatsen som också omprövas
kontinuerligt. Beslutet formuleras så att det framgår att den enskilde
är under en tidsangiven period beviljad korttidsvård vid behov. Efter
beviljad insats föreslår äldreförvaltningen att anhörig eller närstående
i samråd med den enskilde precis som idag tar direktkontakt med
önskat pensionat för att planera korttidsvården.

Förslag:
KPR föreslår äldrenämnden att återremittera ärendet för vidare
utredning, varvid ärendet ska kompletteras med dels utvärdering av
verksamheterna, dels beskrivning av förslagets konsekvenser.

§9

Nulägesanalys om mat och måltider
Idag är intresset för kostfrågor stort. Kostens inverkan på individen
och samhället har kommit allt mer i fokus. Detta ställer krav på den
mat och de måltider som erbjuds äldre. I nulägesanalysen
framkommer ett omfattande behov av kompetensutveckling och
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specialistkompetens, för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla mat
och måltider inom äldreomsorgen. Dagens mångkulturella samhälle
ställer stora krav på allsidighet och lyhördhet hos personalen, för att
uppmärksamma den enskildes unika behov och förutsättningar. En
struktur med tydliga ansvarsförhållanden på alla nivåer i
organisationen skapar trygghet och säkerhet.
Nulägesanalysen utgör ett underlag inför fortsatta satsningar inom
stadens äldreomsorg. En kostpolicy har tagits fram (DNR 401220/2007) och utifrån denna kommer råd och rekommendationer samt
en kostpärm att tas fram. Ett interaktivt utbildningsmaterial om mat för
äldre är också under bearbetning. Riktade utbildningar kommer att ske
till olika målgrupper. Pågående satsningar för bra mat inom
äldreomsorgen är ett viktigt steg på vägen mot ett Stockholm i
världsklass.

Rådet har ingen erinran.

§ 10

Förvaltningschefens information
Pågående arbete:
- motion om införande av omedelbart torskstopp
- motion om åtgärdsplan utifrån funktionshindersombudsmannens
förslag
- trygghetskvitto (samarbete med SLL)
- 3-årsbudget med Vision 2030
- verksamhets- och kvalitetsutvecklingssystem
- boendeplaneringen

§ 11

Övriga frågor
De tre oppositionsledarna i äldrenämnden; Leif Rönngren (s),
Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) inbjuds till KPR den
8 april
KPR önskar framförhållning i information om kommande ärenden.
Raili Karlsson återkommer med presentation ur balanslistan.
Kommenteras att Socialstyrelsens rapport ”Brukarinflytande” ger en
bra bakgrund inför val av omsorg.
KSL förhandlar färdtjänst för samtliga kommuner. Vem ansvarar för
Stockholm? SLK genom biträdande stadsdirektören Gunnar Björkman.
Raili Karlsson är kontaktperson inom äldreförvaltningen
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Enligt meddelandeblad från socialstyrelsen har Stockholms län
beviljats 15,5 mkr för att vidareutveckla stödet till anhöriga. Ansökan
görs till länsstyrelsen av respektive stadsdelsnämnd.
- KPR önskar redovisning av lokala projekt.

Vid protokollet
Göran Edenberg
sekreterare
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