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Äldrenämndens handikappråd protokoll 4/2011-04-12

1. Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro. Mötesordförande Eva Serneblad öppnar
sammanträdet.
2. Val av justerare
Utses Barbra Ohlson att tillsammans med ordföranden Eva Serneblad
justera dagens protokoll.
3. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordningen
Rådet anmäler elva frågor, varefter dagordningen fastställs.

4. Anmälan av protokollsjustering HKR

3/2011-03-15

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

3/2011-03-15

Anmälan läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokoll KPR

3/2011-03-15

Anmälan läggs till handlingarna.

7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 12 april 2011

§6

Förfrågningsunderlag för centralupphandling av drift av vård- och
omsorgsboende i äldreomsorgen
Remissvar till kommunstyrelsen, dnr 125-192/2011
DNR 106-108/2011

Raili Karlsson informerar HKR om ärendets innehåll vid sammanträdet.
Rådet ställer frågor om förfarandet och ev. representation i
beredningsgrupp och lägger ärendet till handlingarna.
§8

Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landstinget
och kommunen
DNR 106-69/2011

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur vården av äldre med
sammansatta vårdbehov fungerar i gränssnittet mellan kommunernas och
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landstingets ansvarsområde. Rapporten påtalar kvarstående brister i samverkan
och behovet av tydliga ansvarsförhållanden i synnerhet när antalet utförare ökar.
Äldreförvaltningen instämmer i revisionskontorets synpunkter och har under de
senaste åren arbetat med att öka samverkan mellan olika vårdgivare både
externt och internt bl.a. genom upprättande av olika samverkansavtal med
Stockholms läns landsting. Äldreförvaltningen fortsätter med detta arbete.
Rådet lämnar följande yttrande:
”HKR har tagit del av rapporten och ser allvarligt på resultatet. Önskar
överläggning med representanter från äldrenämnden angående rapportens
innehåll under hösten 2011.”
§9

Fördelning av medel för ökad bemanning inom stadens
demensboende
DNR 119-98/2011

För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige i budget
2011 beslutat att tillföra demensvården 150 mnkr under perioden 2011-2013.
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 16 mars 2011 ska äldrenämnden fördela
47,3 mnkr under 2011 för ökad bemanning i demensboenden. Äldreförvaltningen
har utarbetat ett förslag till fördelningsmodell som innebär att stadens alla
demensboenden, oavsett regiform, ska ges möjlighet att få ta del av de medel
som avsatts för att höja kvaliteten inom demensboenden i Stockholm stad.
Ansökan om medel kan göras av nämnder eller enskilda utförare till
äldrenämnden.
Förvaltningens förslag innebär att medlen fördelas per enhet/avdelning. Varje
enhet/avdelning kan beviljas ca 120 tkr. För att boenden med endast en enhet/
avdelning för äldre med demenssjukdomar ska kunna göra faktiska
personalutökningar är det lägsta belopp ett boende kan beviljas 200 tkr. Summan
per enhet/avdelning kan komma att justeras beroende på hur många enheter/
avdelningar som kommer att beviljas medel.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§ 10 Underlag till budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014
DNR 201-49/2011
Som ett led i Stockholms stads långsiktiga planering ska stadens samtliga
nämnder årligen utarbeta en analys av verksamheten. Nämndernas
budgetunderlag ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av
verksamheten de kommande åren. Bedömningarna avser både nämndens eget
verksamhetsområde och det stadsövergripande ansvaret.
Med Vision 2030 som grund och utifrån en nulägesanalys redovisar förvaltningen
prioriterade utvecklingsområden för den kommande treårsperioden – boende och
boendemiljö, förebyggande arbete, förenklad service, kompetens och
kommunikation samt uppföljning och analys.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
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§ 11 Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom
Stockholms stads särskilda boende och dagverksamheter för äldre
DNR 105-20/2011
Äldreförvaltningen har utarbetat förslag till revidering av riktlinjerna för den hälsooch sjukvård som bedrivs i stadens särskilda boenden och dagverksamheter för
äldre. Riktlinjerna ska följas av alla verksamheter som bedriver hälso- och
sjukvård för äldre antingen i stadens egen regi eller på uppdrag av staden.
Riktlinjerna är ett komplement till det regelverk som styr hälso- och sjukvården
och ska ge vägledning för utarbetandet av lokala regler och rutiner inom
respektive stadsdelsnämnd och verksamhet.
Revideringen av riktlinjerna har utgått ifrån nya, reviderade och upphörda lagar
och förordningar samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Av de
lagförändringar som skett påverkas kommunens hälso- och sjukvård mest av
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Lagen innebär bl.a. att en
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen av alla vårdgivare.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§ 13 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 mars 2011
DNR 201-58/2011
Månadsrapporten delas ut vid sammanträdet och Raili Karlsson informerar om
det aktuella ekonomiska läget.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.

8. Inkomna skrivelser, protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd
m.m.
a/ Aktuellt om funktionshinderområdet – nr 3/2011
b/ Protokoll nr 3 från kommunstyrelsens handikappråd den 28 mars 2011
Rådet lägger inkomna protokoll och skrivelser till handlingarna.

9. Förvaltningschefens information
–

Raili Karlsson informerar om äldreförvaltningens nya organisation som är
gällande från och med den 15 april 2011.

10. Tillgänglighet
Inga frågor angående tillgänglighet anmäls.
11. Kvarstående frågor
Rådet efterfrågar balanslista över kvarstående frågor till förvaltningen.
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12. Övriga frågor
a) Ordförande informerar om hennes nya mailadress som är giltig från och med
den 18 april 2011.
b) Ordförande tar upp fråga om huruvida äldrenämndens handikappsråds
protokoll finns publicerade på stadens hemsida (Insyn) eftersom hon inte kan
hitta dessa. Förvaltningen återkommer med svar vid nästa sammanträde.
c) Några rådsledamöter i HKR deltog i fyra utbildningstillfällen som
funktionshindersombudsmannen i Stockholms stad anordnade under mars
månad för handikappsråden verksamma i staden. Rådet undrar om arvode för
deltagande kommer att betalas ut enligt information från
funktionshindersombudsmannen. Förvaltningen återkommer med svar om detta
vid nästa sammanträde.
d) Ordförande informerar att hon och vice ordförande deltar i
utbildningsseminarium om handikapprådsarbete i staden som anordnas av HSO
den 14 april.
e) Rådet kommer överens om att efterstäva att hålla sammanträdestiden mellan
kl 14.00 och 15.30.
f) Louise Lindström informerar om Hjälpmedelsinstitutets IT-konferens ”IT och
personer med funktionsnedsättning och äldre”, den 7 april 2011. Information finns
på http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Utbildning/Kalender/HIs-IT-konferens/
g) Barbro Ohlsson informerar om Micasa Fastigheters Kunskapsdag den 6 april
2011. Information finns på http://www.micasa.se/FoU/Kunskapsdagen/
h) Funktionshindersombudsmannens enkät.
i) Rådets eget HKR-arbete enligt instruktion.
j) Möte med äldrenämnden och dess presidium.
k) HKR-ledamöterna gör en kort presentation av den egna föreningen
Punkterna 12 h – k bordläggs till nästa sammanträde.

Vid protokollet

Linda Moberg

Sekreterare
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