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Anita Furehed (PRO)
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-

Tjänstgörande ersättare:

Inga, alla ledamöter är närvarande.

Förhinder: ersättarna Kjerstin Genell Andrén (SPF), Lena Hedqvist (SPF),
Ingrid Ollas (PRO) och Barbro Ottosson (SKPF), samt adjungerade Matti J
Korhonen (IKINUORET).
Närvarande tjänstemän: direktören Eva Frunk Lind samt avdelningschefen
AnnMarie Ståhl och nämndsekreteraren Barbara Ahlmark.
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1. Genomgång av närvaro

Ordföranden Lars Wettergren öppnar sammanträdet. Sekreteraren noterar
närvaro.
2.

Val av justerare
Vice ordföranden Eva Sahlin utses att tillsammans med ordföranden Lars Wettergren
justera dagens protokoll.

3. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordningen

Ordförande finner att det har kommit ett brev från adjungerade Matti J
Korhonen, daterat 2011-04-11, med följande förslag: ”att KPRs möte beslutar
om en skrivelse till borgarrådet och föreslår att IKINUORET får ett ordinarie
mandat på KPR. Vi vill vara jämlika.”
Rådet beslutar att avslå skrivelsen från IKINUORET. Rådet avser att
IKINUORET ska förbli adjungerad.

Rådet anmäler några frågor, varefter dagordningen fastställs.
4. Anmälan av protokollsjustering HKR

3/2011-03-15

Anmälan läggs till handlingarna.
5. Anmälan av protokollsjustering ÄN

3/2011-03-22

Anmälan läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokollsjustering KPR

3/2011-03-15

Rådet anmäler att det finns fel i protokollet beträffande listan över ersättare
och gällande benämning i rubriken av KPR som äldrenämndens
pensionärsråd. Rådet beslutar att rättelsen görs och lägger anmälan med
godkännande i övrigt 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

Eva Frunk Lind informerar rådet om ärendets innehåll vid sammanträdet. Ärendet
har inte utsänts tidigare för att det omfattas av sekretess enligt 19:3 OSL.
Rådet lämnar följande yttrande:

”KPR anser att rådets representanter borde ha bjudits in till den
arbetsgrupp på stadsledningskontoret (SLK) som har tagit fram
förfrågningsunderlaget. Rådet är kommunstyrelsen rådgivande organ och
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därför bör rådets representanter ingå i framtida arbetsgrupper som bildas
på äldreförvaltningen och/eller på SLK för samtliga upphandlingar som
berör äldre in staden.”

§8

Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landstinget
och kommunen
Yttrande över revisionsrapport 2/2011 ”Sköra länkar i vårdkedjan”
DNR 106-69/2011

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur vården av äldre med
sammansatta vårdbehov fungerar i gränssnittet mellan kommunernas och
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:

”Revisionsrapporten rörande äldre med sammansatta behov är en tragisk
läsning. Resultatet illustreras väl med några meningar ur Äldrecentrums
rapport rörande ”Sköra länkar i vårdkedjan” från 2011-02-11 (sid. 5) som
bilagts revisionsrapporten: ”Äldre med stora och sammansatta behov ska
ha en trygg och sammanhållen vård och omsorg, om det är alla överens.
Ändå visar studie efter studie att det inte förhåller sig så …
Samverkansfrågorna har varit i fokus under decennier. Jämförelsen med
ett antal studier från 1990-talet visar att det inte går att tala om några
förbättringar i dag jämfört med då.”
KPR ställer sig helt bakom de av Äldrecentrum framlagda 12 punkterna för
att uppnå förbättring av den nuvarande situationen (sid. 9 och 10). Till
dessa vill rådet även framhålla att en förutsättning att gå från ord till
handling är att de politiskt ansvariga i staden, kommunerna och
landstinget behandlar frågan på ett sådant sätt att många äldre och sjuka
inte kommer i kläm. Uteblivna insatser drabbar ytterst de svagaste
människorna i samhället. De politiska partierna har här ett stort ansvar.”

§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.
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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.

§ 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.
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§ 13 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 mars 2011
DNR 201-58/2011
Månadsrapporten delas ut vid sammanträdet. Äldreförvaltningen bedömer att
äldrenämnden inte kommer att redovisa någon avvikelse i förhållande till budget.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.

8. Förvaltningschefens information
Eva Frunk Lind presenterade ny avdelningschef AnnMarie Ståhl som ska
leda en ny avdelning för uppföljning, analys och utvärdering enligt förslag
till omorganisation för förvaltningen. MBL-förhandling enligt § 11 äger
rum imorgon. I övrigt informerar direktören om att:
– Parboendegaranti har godkänts av äldrenämnden den 22 mars och är nu
gällande. Införandet fungerar bra.
– Äldreförvaltningen reviderar äldreboendeplanen och ärendet kommer att
bli klart till äldrenämndens sammanträde den 14 juni.
– Förvaltningen har uppdrag att utveckla förenklad biståndshandläggning.
Ett initiativärende kommer att utsändas till KPR den 10 maj och ska
behandlas på äldrenämndens sammanträde den 17 maj.
– Förvaltningen gör en utredning om hemtjänsten och ett ärendet om detta
kommer att bli klart under hösten.

9.

Genomgång av KPR:s balanslista över rådets frågor till förvaltningen
Balanslistan genomgås. Rådet föreslår att förvaltningen besvarar en del frågor på ett extra
möte. Eva Frunk Lind föreslår datum för detta möte den 18 maj kl. 8.30 på förvaltningen.
Programmet utsändes till KPR i samband med utskick till nästa sammanträde den 10 maj.
Frågan om broschyrerna är avklarat i samband med att avgiftsbroschyrerna delats ut
enligt nästa punkt på dagordningen.

10. Anmälan av skrivelser, rapporter, informationsmaterial m.m.

Rådet justerar sina kontaktuppgifter på kontaktlistan och föreslår att rådets
sekreterare expedierar kontaktlistan för år 2011 till stadsdelsnämndernas
pensionärsråd.

11. Övriga frågor

Rådet tar upp frågan om varför äldreförvaltningen inte är remissinstans på
motionen från Tomas Rudin (S) ”Om lokaler för föreningarna – checksystem”
som stadsdelsförvaltningarna, Bromma, Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen
samt Kulturnämnden, utbildningsnämnden och stadsledningskontoret fått för
besvarande.
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Sekreteraren informerar om att remissinstansen Kultur- och fastighetsroteln har
svarat på KPRs fråga den 4 april.
Rådet anser att rotelns svar inte är tillräckligt och att remissen dnr 328-2640/2010
om motion av Tomas Rudin (S) om lokaler för föreningarna – checksystem borde
ha skickats till äldrenämnden för yttrande.
Rådet tar upp att den av roteln angivna motiveringen att äldrenämnden inte
”förvaltar” några lokaler är ej relevant.
Vid protokollet
Barbara Ahlmark
Nämndsekreterare/tillika rådets sekreterare
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