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1.

Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro.
Ordföranden Sylvia Stemme informerar om att vice ordföranden Kjell
Hammar har avsagt sig uppdraget och kommer inte att kandidera till HKR
för nästa mandatperiod 2011-2014.
Rådet kommer att avtacka Kjell och tillönskar honom allt bästa i framtiden.

2.

Val av justerare
Utses ledamoten Barbro Ohlson att tillsammans med ordföranden Sylvia
Stemme justera dagens protokoll.

3. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordningen
Rådet anmäler några övriga frågor, varefter dagordningen fastställs.
Sven-Erik Wånell informerade om preliminär utvärdering av rådets arbete
under mandatperioden 2007-2010.

4. Anmälan av protokollsjustering HKR

7/2010-10-05

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
5. Anmälan av protokollsjustering ÄN

7/2010-10-12

Anmälan läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokollsjustering KPR

7/2010-10-05

Anmälan läggs till handlingarna.

7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 9 november 2010
-

§6

Remiss: Slutbetänkande SOU 2010:60 ”Utvidgat skydd
mot åldersdiskriminering”
Dnr 106-256/2010

Remissen angår slutbetänkandet ”Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
(SOU 2010:60) som föreslår att införa ett förstärkt skydd mot åldersdiskriminering inom varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig
tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen,
arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.
Slutbetänkandet baserar på ett förslag till EU-direktiv som utvidgar förbud mot
åldersdiskriminering på andra samhällsområden än i arbetslivet.
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Äldreförvaltningen instämmer med utredningen och anser att det är ytterst viktigt
att diskrimineringsförbud på grund av åldern utvidgas i enlighet med
slutbetänkandet. Även om ett utvidgat förbud mot åldersdiskriminering kräver
ökade resurser blir de ökade utgifterna balanserade med bättre
samhällsutveckling och ökad demokrati.
Stockholms stad arbetar med hjälp av olika verktyg och styrdokument för att
utveckla en jämställd och likvärdig äldreomsorg, stärka likabehandling inom
äldreomsorgen och motverka förekomsten av fall då den faktiska
åldersdiskrimineringen beträffande äldre personer kan förekomma.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan yttrande.
-

§7

Remiss:
”Motion om främjande av ökad källsortering för
hemtjänstmottagare” av Margareta Johansson (V)
och Ann-Margarethe Liv (V)
Dnr 106-255/2010

Motionärernas förslag att äldre som har funktionsnedsättning ska få hjälp med
hantering av källsortering och bortforsling av farligt avfall anser
äldreförvaltningen i grunden är bra, men det bör utredas om det finns andra
möjligheter att genomföra detta. Äldreförvaltningen ställer sig tveksam till
motionärernas förslag att det ska ske inom ramen för biståndsbeslut om hemtjänst
och om förslaget är den mest kostnadseffektiva lösningen.
Om hemtjänstpersonalen ska transportera bort dessa farliga och ofta stora
volymer avfall till återvinningsstationerna krävs införskaffande av anpassade
fordon. Återvinningsstationerna är ofta utplacerade långt bort från
bostadsområdena och det kommer att ta tid från hemtjänstens personal som har
sitt huvuduppdrag att förmedla god omsorg till stadens äldre som behöver
hemtjänst.
Personalen inom hemtjänsten har redan idag ett tungt arbete där de dagligen
utsätts för förslitningsskador av det skälet anser äldreförvaltningen att
hemtjänstens uppdrag inte ytterligare ska utökas med tunga arbetsmoment för att
avlasta fastighetsägarnas och miljöförvaltningens lagstadgade uppgifter.
Stockholms stad har en tjänst som miljöförvaltningen erbjuder alla invånare,
mobila miljöstationer, som ett antal gånger om året åker runt i staden och finns
tillgängliga ca 45 minuter så att stadens invånare kan inlämna elavfall och
kemiskt avfall i mindre omfattning. Äldreförvaltningen anser att en möjlighet som
kan övervägas är att utveckla fixartjänsten som kan ombesörja att hämta mindre
kemiskt avfall och elavfall till stadens mobila miljöstationer. Fixartjänsten kan
även utvidgas att omfatta hjälp med att bära ut tidningar, glas och plast till
närmaste återvinningsstation som finns utplacerade inom bostadsområdena.
Bistånd enligt socialtjänstlagen utgår i huvudsak ifrån den äldres behov av
serviceinsatser och personlig omvårdnad. Biståndshandläggaren gör sin
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bedömning utifrån ansökan och vad som framkommit under utredningen.
Bedömningen prövas utifrån socialtjänstlagen och stadens riktlinjer vad som är
skälig levnadsnivå. Äldreförvaltningen anser att ålägga biståndshandläggarna en
ytterligare uppgift, att bedöma äldres behov av källsortering och bortforsling av
farligt avfall, inte bör prioriteras i dagläget då stadens insatser i första hand ska
läggas för att åstadkomma en likvärdig bedömning av behov av serviceinsatser
och personlig omvårdnad. Äldreförvaltningen anser vidare att hemtjänstens
grundläggande uppdrag inte får begränsas av en ny tidskrävande arbetsuppgift
för personalen som sortering och borttransport av farliga avfall innebär.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att besvara remissen med föreliggande
tjänsteutlåtande.
Rådet stödjer förvaltningens förslag och anser att det är bra att få
fixartjänsten utvidgad.

-

§ 9 Äldrenämndens sammanträdestider för år 2011
DNR 101-274/2010

Förvaltningen föreslår att äldrenämnden sammanträder nästa år enligt följande:
18 januari (reservtid vid behov i fall beslut om VP 2011 inte tas den 14 dec 2010)
15 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
20 september
18 oktober
15 november
13 december
Alla sammanträden äger rum på tisdagar.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan yttrande.
-

§ 10 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. 2010-10-31
DNR 201-72/2010

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en
månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens
utveckling. Gunnel Rohlin informerar att det aktuella ekonomiska läge ser bra ut
men exakta siffror för den 31 oktober blir klara först vid veckans slut.
Rådet lämnar inget yttrande.
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1.

HKRs sammanträdestider för år 2011

Förelåg äldreförvaltningen föreslag till sammanträdesdagar för år 2011 under
förutsättning att äldrenämnden beslutar om sammanträdesdagar enligt förslaget
för sin del.
Rådet godkänner förvaltningens förslag och beslutar att sammanträda nästa år
under följande dagar:
11 januari (reservtid i fall ÄN inte tar beslut om VP 2011 den 14 dec 2010)
8 februari
15 mars
12 april
10 maj
7 juni
13 september
11 oktober
8 november
6 december.
Alla sammanträden äger rum på tisdagar vecka före äldrenämndens
sammanträden. Plats: det lilla konferensrummet på Swedenborgsgatan 20,
3 plan. Sammanträden börjar kl. 14.00 och förmöten börjar kl. 13.00.

8. Inkomna skrivelser till HKR och protokoll från Kommunstyrelsens
pensionärsråd
Anmäldes:
a/ Aktuellt inom funktionshinderområdet – nr 9/2010
b/ Protokol från Kommunstyrelsens handikappråd nr 7 från den 18 okt 2010
c/ Funktionshindersinspektörernas rapport från granskning av daglig
verksamhet för döva personer, enligt LSS, inom stadsdelarna Bromma,
Södermalm samt Kungsholmen.

Rådet lägger anmälan till handlingarna.

9. Förvaltningschefens information


Gunnel Rohlin informerar övergripande om stadens budget och verksamhetsförutsättning för nästa mandatperiod och stadens budget för nästa år samt delar
ut ett utdrag ur Stockholms stads budget för år 2011 med inriktning för 20122013.



Ewa Samuelsson har avslutat sitt uppdrag som borgarråd för äldre och blev bitr.
borgarråd med ansvar för frågor som berör tillgänglighet och personer med
funktionsnedsättningar. Äldrenämnden fortsätter med sina verksamheter och
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kommunfullmäktige har utsett Joakim Larsson till äldreborgarrådet. Joakim
Larsson kommer att leda äldrenämnden på tisdag den 9 november.


Utvärdering av HKR:s arbete under mandatperioden 2007-2010 som görs av
Äldrecentrum (ÄC) framskrider. Intervjuer med rådets ledamöter är genomförda,
återstår övriga intervjuer och sammanfattning.



Ett äldreboende med service för döva invigs i Hökarängen i höst.



ÄC:s slutrapport ”Lämplig bemanning – i boende särskilt avsett för personer med
demenssjukdom” (2010:10) delades ut.

10. Tillgänglighet
Rådets sekreterare informerar om följande:
Anpassningen av hissarna i hus A har påbörjat och en ny knappbricka med
teckenspråk och ljudsignal som låter när hissen kommer fram och dörren öppnas
har monterats på utsidan på väggen mellan hissarna. Inom kort ska också
talande platta utrustad med punkttext installeras inne i hissarna.

11. Kvarstående frågor
Rådet anmäler önskemål om att få datum för det planerade seminariet med
anledning av Äldrecentrums rapport ”Träffpunkt för mig?”, som rådet behandlade
på sammanträde i oktober.

12. Övriga frågor


Rådet önskar få mer information angående fixartjänsten i hemtjänsten.



Anita Runesved informerar om seminarium ”Ny FN-konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar!” med funktionshindersombudsmannen
Riitta-Leena Karlsson som ägde rum den 25 oktober 2010 i Rågsveds
Folketshus.



Anita Runesved och Barbro Ohlson redogör för ett möte angående förslag till
stadens nya handikappolitiska program som de deltog i den 27 oktober.

Vid protokollet
Barbara Ahlmark
Rådets sekreterare
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