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 1 fört vid kommunstyrelsens pensionärsråds sammanträde
tisdagen den 11 januari 2011 kl. 10.00 – 11.58
Justerat den 14 januari 2011

Lars Wettergren

Eva Sahlin

Närvarande:
Ordförande
Vice ordförande

Lars Wettergren (PRO)
Eva Sahlin (SPF)

Ledamöter

Barbro Karlsson (PRO)
Bror Lord (PRO)
Johnny Dahlin (SPF)
Mats Danielson (SPF)
Karin Wilborg (SPF)
Laila Högdahl (SKPF)

Ersättare

Kurt Blank (PRO)
Donald Monvall (PRO)
Per Hansson (PRO)
Ingrid Ollas (PRO)
Kjerstin Genell Andrén (SPF)
Evy Johansson (SPF)
Lena Hedquist (SPF)
Barbro Ottosson (SKPF).

Representant för Finska Föreningen i Stockholm – pensionärssektionen
IKINUORET - Matti J Korhonen, adjungerad till KPR.
Förhinder: ledamoten Anita Furehed (PRO) och ersättaren Olle Eriksson (SPF)
Tjänstgörande ersättare: Kurt Blank (PRO)
I sammanträdet deltog följande tjänstemän: direktören Eva Frunk-Lind,
avdelningscheferna Chatrin Engbo och Raili Karlsson samt nämndsekreteraren
Barbara Ahlmark.
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1. Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro.
Sammanträdet öppnas av ordf. Lars Wettergren, som välkomnar nya
ledamöter och ersättare i rådet för år 2011 och Eva Frunk-Lind som har
tillträtt tjänsten som äldreförvaltningens direktör från och med den 1
januari 2011.
2. Val av ordförande och vice ordförande för 2011
Rådet beslutar enhälligt att till ordförande välja om Lars Wettergren och till
vice ordförande välja om Eva Sahlin.
3. Val av justerare
Vice ordföranden Eva Sahlin utses att tillsammans med ordföranden Lars
Wettergren justera dagens protokoll.
4. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Anmäls några frågor, varefter dagordningen fastställs.
Anmälda frågor:
- Kontaktpersoner för stadsdelsnämnderna pensionärsråd
5. Anmälan av protokollsjustering KPR
9/2010-12-07
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
6. Anmälan av protokollsjustering ÄN
Anmälan läggs till handlingarna.

9/2010-12-14

7. Anmälan av protokollsjustering HKR
Anmälan läggs till handlingarna.

9/2010-12-07

8. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 18 januari 2011:
-

§6

Äldrenämndens verksamhetsplan för 2011
Dnr 201-305/2010

Stadens vision om Ett Stockholm i världsklass visar på hur staden ska fortsätta att
utvecklas för att motsvara medborgarnas, besökarnas och näringslivets förväntningar och behov. Förändringar i omvärlden, som globalisering och
teknikutveckling, påverkar äldreomsorgens roll och uppdrag. Enligt stadens regler
för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en budget/
verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som
kommunfullmäktige fastställt. För att kommunstyrelsen ska kunna följa upp och
granska nämndernas verksamhetsplaner har stadsledningskontoret utfärdat
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kompletterande anvisningar vilka nämnderna ska följa vid utformningen av
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen riktas därmed både till kommunstyrelsen
och äldrenämnden. I budget för 2011 anger kommunfullmäktige tre inriktningsmål:


Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök



Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras,



Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Vidare har kommunfullmäktige fastställt mål för verksamhetsområden samt
indikatorer och aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Nämnderna ska
med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena samt indikatorer fastställa specifika och uppföljningsbara nämndmål.
Nämndmålen utgör därmed nämndens konkretisering av kommunfullmäktiges mål.
Rådet gör följande uttalande:
”Personaltätheten och personalens kompetens är två av de viktigaste
faktorerna för en god kvalitet i vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom. I stadens budget för år 2011 tillförs 50 mnkr, totalt
150 mnkr under mandatperioden, för att höja personaltätheten inom
demensvården.
Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) hemställer om att bli
informerad om uppläggning, genomförande och effekten av denna
satsning.
KPR vill också framhålla att behov föreligger av höjd personaltäthet och
ökade resurser även inom andra delar av äldreomsorgen. Detta har
belysts bl.a. i Äldrecentrums nu aktuella rapport: Biståndshandläggare
– att vakta pengar eller bedöma äldres behov.”

-

§9

Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?
Revisionsrapport nr 6
Svar på remiss från stadsrevisionen
Dnr 122-283/2010

Stadsrevisionen har granskat om det finns en aktiv avtalsförvaltning inom
hemtjänsten. Överlag anser äldreförvaltningen att stadsrevisionens iakttagelser
och rekommendationer stämmer väl överens med de utvecklingsområden som
äldreförvaltningen konstaterat när det gäller uppföljning. I ärendet presenteras de
utvecklingsarbeten avseende uppföljning inom äldreomsorgen som pågår utifrån
stadsrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Rådet lägger ärendet till handlingarna utan yttrande.
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-

§ 10 Tillsättandet av granskningskommitté av Stockholms
äldreboende
Svar till kommunstyrelsen på skrivelsen från Carin Jämtin (S)
Dnr 106-322/2010

I en skrivelse till Kommunstyrelsen föreslår Carin Jämtin (S) tillsättande av en
granskningskommitté för Stockholms äldreboende. I skrivelsen beskrivs att
allvarliga brister påtalats vid tre äldreboenden i Stockholm under perioden 20072009; Vintertullens äldreboende på Södermalm, Serafens äldreboende på
Kungsholmen samt Kampementets äldreboende på Östermalm. Skribenten
beskriver att dessa äldreboenden sköts av privata entreprenörer och menar att
mycket av problemen med boendena ligger i sättet hur äldreboenden har
upphandlats. Skribenten anser att upphandlingar har skett så att lägsta pris har
prioriterats framför högsta kvalitet. Skribenten påtalar bristen på ett
stadsövergripande uppföljningssystem för kvaliteten i äldreomsorgen vilket gör
jämförelser svåra mellan äldreboenden. Skribenten beskriver att
utbildningsinsatserna under 2007 inte genomförts i den omfattning som
budgeterats.
Äldreförvaltningen besvarar skrivelsen och anser att det är viktigt med en
uppföljning av vård- och omsorgsboenden oavsett regiform. Det är också viktigt
att uppföljningen följer avtalen och att dessa är tydliga.
Av de tre boende som refereras till i skrivelsen drivs ett boende, Serafen, idag i
kommunal regi och de övriga två, Vintertullen och Kampementet, drivs som
entreprenader.
Äldreförvaltningen kommer under 2011 vidareutveckla uppföljningssystemen av
vård- och omsorgsboenden.
Äldreförvaltningens bedömning är att det finns ett väl fungerande
stadsövergripande uppföljningssystem i staden och att det inte finns ett behov av
ytterligare en nivå av uppföljningssystem via en granskningskommitté.
Äldreförvaltningen föreslår därför att skrivelsen avslås.
Rådet gör följande uttalande:
”KPR lägger ärendet till handlingarna samt anför följande:
Stadsdelsnämnderna har det övergripande ansvaret för verksamheten vid
äldreboenden vare sig den bedrivs av entreprenörer eller i egen regi.
Mycket talar för att stadsdelsnämndernas uppföljning och granskning
måste bedrivas mer aktivt för att säkra kvaliteten i verksamheten.
I ärendet (sid 3) berörs medicinskt ansvariga sjuksköterskors (MAS:arnas)
uppföljning av hälso- och sjukvården utifrån kvalitetsindikatorer som
överensstämmer med Socialstyrelsens krav. Ett nytt stadsövergripande
system ska införas under 2011. KPR vill därför erinra om sitt tidigare
ställningstagande att stadsdelsnämndernas MAS ska ha det övergripande
granskningsansvaret även över entreprenadföretagens verksamhet även
om dessa har egen MAS eller egen internrevisor.”
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9.

Förvaltningschefens information







Eva Frunk-Lind informerar om att förvaltningen förbereder en utbildning
för KPR om äldrenämndens verksamhetsområden.
Chatrin Engbo presenterar Äldrecentrums rapport: ”Biståndshandläggare
att vakta pengar eller bedöma äldres behov” och en diskussion utvecklas
runt den rapporten.
Rapport från Socialstyrelsen: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – En
rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst
och äldreboende 2010” delades ut.
Rapporten finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se/publikationer
Eva Frunk-Lind föreslår en gemensam lunch tillsammans med borgarrådet
Joakim Larsson.
KPR föreslår tiden för lunchen: den 11 februari 2011 kl. 11.30 och plats:
Stadshuskällaren.
Förvaltningen återkommer med bekräftelse. Inbjudan kommer att skickas
ut till den nya KPR, roteln och även till de i rådet som har avgått den 31
december 2010.

10.

Genomgång av KPR:s balanslista över rådets frågor
till förvaltningen
Rådet går igenom balanslistan och ger sekreteraren uppskattning.

11.

Övriga frågor




Rådet återkommer med lista över kontaktpersoner för stadsdelsnämndernas
pensionärsråd till nästa sammanträde den 8 februari.
Matti J Korhonen undrar om han kan få en statistik som SCB har tagit fram
angående profilboenden in staden.
Raili Karlsson skickar det statistiska materialet efter sammanträdet.
Matti J Korhonen föreslår att förvaltningen ger rådet information angående
samarbete med anhörigvårdare i staden.
Förvaltningen återkommer med information till nästa sammanträde.

Vid protokollet
Barbara Ahlmark
Rådets sekreterare
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