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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
Anmäls några övriga frågor, varefter dagordningen fastställs.
4. Anmälan av protokollsjustering KPR
Anmälan läggs till handlingarna.

7/2009-10-06

5. Anmälan av protokollsjustering ÄN
Anmälan läggs till handlingarna.

7/2009-10-13

6. Anmälan av protokollsjustering HKR
Anmälan läggs till handlingarna.

7/2009-10-06

7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 3 november 2009
-

§5

Remiss:
Reformen ”Skydd mot olyckor – en uppföljning och förslag
till utveckling (Ds 2009:47)”
DNR 106-285/2009

Kommunstyrelsen har till äldrenämnden remitterat regeringens förslag till
reformen ”Skydd mot olyckor – en uppföljning och förslag till utveckling (Ds
2009:47) för yttrande senast 2009-11-05.
Den 21 april 2009 tillsattes en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att
genomföra en uppföljning av den reform av räddningstjänstlagstiftningen som
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har inneburit. I juli 2009 beslutades om
tillägg till arbetsgruppens riktlinjer med anledning av de frågor om brandskyddet
som uppstått som följd av den s.k. Rinkebybranden som inträffade den 25 juli.
Lag om skydd mot olyckor trädde i kraft i januari 2004. Lagen föreskriver att staden ska
ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för de risker för olyckor
som finns i staden som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur
stadens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
En viktig del i handlingsprogrammet är stadens räddningstjänstverksamhet. Föreliggande
program omfattar alla förvaltningar och bolag. Alla ska aktivt arbeta med att inventera,
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analysera, värdera, förebygga och åtgärda oönskade händelser inom sitt ansvarsområde.
Arbetet handlar även om att se till att det finns beredskap för att mildra effekterna av
eventuella störningar, förluster och skador. Stadens handlingsprogram beskriver det
förebyggande arbetet och kraven som ställs på räddningstjänsten i Stockholms stad.

Staden har under de senaste åren gjort stora satsningar för att kvaliteten i stadens
säkerhetsarbete ska öka. Stadsledningskontoret har under 2008 och 2009 anordnat
utbildningar för alla stadens bolag och förvaltningar. Under 2009 har samtliga
förvaltningar och bolag tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för sina
verksamheter. Detta kommer att medföra att staden kommer att ha en RSA som omfattar
hela Stockholms stads organisation och verksamheter.
Flertalet av de föreslagna åtgärderna är sådana som vänder sig till andra statliga
myndigheter. I de fall kommunerna blir involverade är det i första hand räddningstjänsten
och staden centralt som blir involverade. Äldreförvaltningens medverkan i detta arbete är
att beteckna som mycket marginellt.
Av remissen framgår generellt att antalet olyckor på nationell nivå minskat. För gruppen
äldre är emellertid utvecklingen den att antalet olyckor ökat. Äldreförvaltningen är positiv
till förslaget att ge uppdrag till lämpliga myndigheter att, i samverkan med berörda

parter, ta fram förslag till nationella handlingsplaner för att motverka äldres
olyckor och skador. Förvaltningen arbetar där det är möjligt förebyggande för att
minska antalet olyckor och skador bland äldre.

Rådet lägger ärendet till handlingarna utan erinran.

-

§6

Remiss:
Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads
verksamheter
DNR 106-276/2009

Kommunstyrelsen har till äldrenämnden remitterat stadsledningskontorets förslag
till införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter senast den 1 maj
2010 för yttrande senast 2009-11-07.
I stadens budget 2009 finns ett uppdrag att utöka arbetet för att skapa en rökfri
arbetstid i alla stadens verksamheter till gagn för såväl de anställdas hälsa som
brukarna. Stadsledningskontoret har upprättat ett ärende om införande av rökfri
arbetstid i Stockholms stads samtliga verksamheter senast den 1 maj 2010.
Rökfri arbetstid ska enligt förslaget ses som en arbetsmiljö- och kvalitetsfråga som
både gagnar medarbetarnas hälsa och brukarna. Alla som är beroende av tjänster
som finansieras av staden ska ha rätt till en rökfri miljö. Beslut om att skapa rökfri
arbetstid ska gälla alla stadens medarbetare och chefer. Varje nämnd kommer att
göra en genomförandeplan, besluta om införande av rökfri arbetstid och
stödinsatser som ska erbjudas de medarbetare som vill sluta eller begränsa sitt
rökande.
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Äldreförvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag att införa rökfri
arbetstid senast den 1 maj 2010 i stadens verksamheter och delar uppfattningen att
rökfri arbetstid är en arbetsmiljö- och kvalitetsfråga. Det hälsofrämjande arbetet
är viktigt och det är positivt att nämnderna uppmanas att arbeta med stöd- och
hjälpinsatser till de medarbetare som vill sluta röka.
Rådet gör följande uttalande:
”Det är viktigt att de äldre får den service och den hjälp de behöver
oberoende av om de själva röker eller ej. Frågan gäller också hur
personalen ska bete sig mot brukare som röker hemma, t.ex. inom
hemtjänsten. Finns det anvisningar för personalen som arbetar hos
äldre som själva röker? Hur rapporterar man resultatet? Vad blir det för
effekter?”

-

§7

Kompletterande ansökan om stimulanmedel för en bättre
vård och omsorg om äldre 2009
DNR 203-278/2009

Sedan 2006 har Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att årligen fördela
stimulansbidrag till landets kommuner och landsting i arbetet med att utveckla
vården och omsorgen om äldre. Även enskilda utförare ska ges samma möjlighet
som kommunens utförare att få ta del av bidraget. Enskilda utförare kan dock inte
ansöka själva direkt till Socialstyrelsen varför deras ansökningar ska ingå i
respektive kommuns ansökan. Stimulansmedlen ska användas inom vissa områden
som prioriterats i regeringsuppdraget.
För år 2009 har Stockholms stad ansökt om 81,3 mnkr i stimulansmedel vilket var
den summa staden hade tilldelats i Socialstyrelsens fördelning av stimulansmedel
2009. Ansökningarna har beslutats i respektive stadsdelsnämnd och sedan
sammanställs av äldreförvaltningen. Dessutom har äldrenämnden ansökt om
stimulansmedel motsvarande 1 152 tkr varav 300 tkr avser ansökningar från
privata utförare (Dnr 203-137/2009). Vid den slutliga fördelningen av 2009 års
stimulansmedel har Stockholms stad erhållit totalt 81,8 mnkr, d.v.s. 501 tkr mer än
vad som angavs i fördelningen av stimulansmedlen.
För att staden ska kunna ta del av de överskjutande 501 tkr måste en
kompletterande ansökan om stimulansmedel göras till Socialstyrelsen.
Äldreförvaltningen föreslår också en omdisponering av tidigare beviljade
stimulansmedel som inte förbrukats motsvarande 1 086,8 tkr. Det är bl.a. medel
som reserverats för utveckling av individbaserad statistik som inte förbrukats då
kostnaderna varit lägre än beräknat. Totalt omfattar den kompletterande ansökan
om stimulansmedel 1 587,8 tkr.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan erinran.
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-

§8

Sammanställning av stadsdelsnämndernas slutredovisning
av 2006 års stimulansmedel för vård och omsorg om de
mest sjuka äldre, delredovisning av 2007 och 2008 års
stimulansmedel och ansökningar av 2009 års
stimulansmedel
DNR 118-264/2009

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel för att stödja kommuner
i deras arbete med att utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre.
Områden som stimulansmedlen ska användas till är rehabilitering, kost och
nutrition, läkemedelsgenomgångar, läkartillgång i såväl särskilt som ordinärt
boende, förebyggande hembesök, demensvård och sociala innehållet.
En slutredovisning för år 2006 samt delredovisning för år 2007 och 2008 har
äldreförvaltningen lämnat till Socialstyrelsen den 29 juni 2009.
Även för 2009 beslutade regeringen avsätta stimulansmedel för kommuner och
landsting men medlen minskades med 4 procent då en del av medlen avsattes för
att stärka anhörigstödet. För Stockholms stad innebar detta en möjlighet att
ansöka om stimulansmedel motsvarande 81 277 tkr. Enligt direktiven skulle de
tidigare utvecklingsområdena kvarstå, men vid behov skulle satsningar inom
psykisk ohälsa ingå i utvecklingsområdena. I samband med utbetalning av
stimulansmedel erhöll staden 81 778 tkr dvs. 501 tkr mer än staden ansökte.
Äldreförvaltningen kommer i ett särskilt ärende föreslå äldrenämnden
användningen av de överskjutande medlen. (§ 7 på äldrenämnden
föredragningslista 2009-11-03, dnr 203-278/2009.)
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan erinran.

8. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen pensionärsråd (KPR)
och äldrenämndens handikappråd (HKR) för år 2010
DNR 101-287/2009

Äldrenämnden beslöt den 13 oktober om sina sammanträdesdagar för år 2010
(dnr 101-270/2009). Äldreförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens
pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd under år 2010 sammanträder på
tisdagar veckan före äldrenämndens sammanträde:
2 februari
9 mars
13 april
4 maj
1 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december.
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Rådet godkänner sammanträdestider för år 2010 enligt förvaltningens
förslag.

9.

Förvaltningschefens information



Gunnel Rohlin informerar övergripande om majoritetens budgetförslag för
nästa år och delar ut ett utdrag som angår äldrenämnden.



Rådet undrar om man kan få hela budgeten och sekreteraren får i uppdrag
att skicka budgetförslaget till rådet.



Gunnel Rohlin informerar om att en ny broschyr om Brott mot äldre är klar
och delar ut den till rådet. Broschyren ska distribueras till alla
stadsdelsnämnder, lokala pensionärsorganisationer, vårdcentraler och
bibliotek i staden. Ett seminarium för chefer inom äldreomsorgen är
planerat vid två tillfällen den 9 och den 10 november med tema brott mot
äldre. – Vidare utdelades den nya broschyren om Stockholms stads
äldreomsorg.



Gunnel Rohlin delar ut ett flödesschema för ärenden till äldrenämnden och
råden för år 2010.



Raili Karlsson informerar om att arbetet med att ta fram ett förslag till
gemensam värdegrund för äldreomsorgen fortsätter inpå nästa år.

10. Övriga frågor



Rådet föreslår att förvaltningen i början på nästa år anordnar ett
halvdagseminarium om frivilliga organisationer, apropå ärendet om
översyn av lokaler för frivilligorganisationerna som ska behandlas vid
rådets sammanträde den 8 december.

Vid protokollet
Barbara Ahlmark
Rådets sekreterare
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