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Äldrenämndens handikappråd protokoll 6/2011-06-07

1. Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro. Ordförande Eva Serneblad öppnar
sammanträdet.
2. Val av justerare
Utses Louise Lindström att tillsammans med ordföranden Eva Serneblad
justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med anmälan av övriga frågor som presenteras
under punkt 11.

4. Anmälan av protokollsjustering HKR

5/2011-05-10

Rådet anmäler följande justering av protokoll 5/2011-05-10 avseende punkt
3 på dagordningen: Dagordningen fastställs med anmälan av övriga frågor
som presenteras under punkt 11.
5. Anmälan av protokoll ÄN

5/2011-05-10

Anmälan läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokoll KPR

5/2011-05-17

Anmälan läggs till handlingarna.

7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 14 juni 2011
§6

Remiss om motion 2011:30 om internationellt språklyft inom
äldreomsorgen
DNR 106-238/2011

Äldreförvaltningen anser att äldre bör ha möjlighet att få vård och omsorg på sitt
modersmål i de fall personen tappat det svenska språket. Äldreomsorgen bör
också sträva efter att de äldre så långt det är möjligt ska få behålla sitt kulturarv.
Vidare anser äldreförvaltningen att de redan pågående utbildningsinsatser som
staden genomför är en bra start för ett fortsatt arbete med att undvika att äldre
blir isolerade på grund av språkliga hinder eller att de inte ska få utöva sin kultur
när de blir äldre.
Rådet framhäver betydelsen av möjlighet till vård och omsorg på den äldres
modersmål och lägger därefter ärendet till handlingarna.
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§7

Remiss om motion 2011:34 om hemtjänsten
DNR 106-239/2011

Som en del av det gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrumentet
som infördes inom äldreomsorgen i Stockholms stad 2010 ingår ett
beräkningsunderlag med schablontider för samtliga insatser inom hemtjänsten.
Syftet med schablontiderna är att det gemensamt i hela staden ska finnas en
gemensam syn på vilken tid som normalt åtgår för att utföra service och personlig
omvårdnad. Utifrån den äldres behov ska en individuell bedömning av
tidsåtgången alltid göra där det kan ske avsteg av tiden jämfört med
schablontiden.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§8

Äldrenämndens yttrande över årsrapport för 2010.
DNR 201-241/2011

Revisionskontoret bedömer in sin granskning av äldrenämndens verksamhet
2010 att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande
samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Styrning uppföljning och kontroll
är inte helt tillräcklig. För de i rapporten kommenterade förbättringsområdena har
åtgärder vidtagits eller justerats. Förvaltningen fortsätter därutöver med att
förbättra och säkerställa prognosarbetet.
Rådet betonar vikten av arbeta vidare med styrning, uppföljning och
kontroll och lägger därefter ärendet till handlingarna
§9

Boendeplan för äldre i Stockholms stad
DNR 105-30/2011

Stockholms stads äldreomsorg står inför en stor utmaning de kommande 30
åren. Antalet äldre över 80 år kommer att minska de närmaste tio åren för att
därefter öka i relativt hög takt från omkring år 2020. Planeringen för boende för
äldre påverkas av flera olika faktorer och äldreförvaltningen anser att staden
måste möta förändrade behov med större flexibilitet. Stadens boenden ska
snabbt kunna ställas om för att möta behoven hos de som kommer att bo i
seniorboende, trygghetsboende eller vård- och omsorgsboenden. Ett sätt att
möta förändrade behov och utveckla en mer flexibel vård och omsorg är att
inrätta mindre boendeenheter inom ett vård- och omsorgsboende. Enhetens
inriktning kan enkelt ändras utifrån förändrade behov.
Rådet lämnar följande yttrande:
”Rådet diskuterar ärendet och tycker att flexibel planeringen av boende för äldre
är viktig. Rådet önskar återkommande information om vad som händer på
bostadsområdet.”
§ 10 Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior alert och Svenska
palliativregistret
DNR 113-126/2011
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Regeringen har avsatt meddel med avsikt att premiera de kommuner och
landsting där samtliga vårdgivare deltar och rapporterar i de nationella
kvalitetsregistren, Senior alert och Svenska palliativregistret. Intensionen är att
deltagande i dessa register främjar ett långsiktigt och systematiskt förebyggande
arbete och ökar därmed den enskildes livskvalitet. Senior alert och Svenska
palliativregistret tillhandahåller flera resultat och indikationer som är bra för
verksamhetsutveckling och uppföljning.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§ 11 Omvårdnadslyftet
DNR 402-315/2011
Omvårdnadslyftet är en regeringsstödd satsning som syftar till att stärka
kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina
yrkesroller. Omvårdnadslyftet kommer att pågå under 2011-2014 och
Socialstyrelsen förbereder, administrerar och följer upp insatserna. Huvudmålet
är att höja omsorgspersonalens kompetens och därmed höja kvaliteten inom
äldreomsorgen. Under 2011 har Stockholms stad möjlighet att ansöka om
11 431 400 kronor. Äldreförvaltningen kommer att ansöka om stimulansbidrag
som samtliga utförare av äldreomsorg i staden sedan får ta del av.
Rådet lämnar följande yttrande:
”Det är positivt att förvaltningen satsar på att höja omsorgspersonalens
kompetens och kvaliteten i äldreomsorgen”.
§ 14 Anmälan om patientnämndens årsrapport 2010.
DNR 108-171/2011
Patientnämnden är en opartisk, fristående och rådgivande instans dit patienter,
boende och anhöriga kan vända sig när de inte är nöjda med den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården samt tandvården, oavsett driftsform. Av
rapporten framgår att under 2010 har patientnämnden mottagigt 4 700 ärenden,
varav 88 ärenden avsåg kommunal vård. Inom den kommunala vården avsåg 49
% av ärendena bristande omvårdnad.
Rådet läser rapporten under sommaren och återkommer med eventuella
frågor eller kommentarer vid höstens första sammanträde.
§ 15 Anmälan av projektplan – insatser för ökad brandprevention inom
äldreomsorgen
DNR 118-316/2011
Projektets huvudsyfte är att antalet bostads- och dödsbränder inom målgruppen
ska minska genom att sprida information om förebyggande av bostadsbränder i
ordinärt boende och utarbeta en checklista med tips och råd på hjälpmedel för att
förebygga bränder.
Rådet lämnar följande yttrande:
”Det är viktigt att satsa på brandprevention och frågan bör diskuteras i relation till
boendeplanen för äldre i Stockholms stad”.
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§ 16 Anmälan av den planerade uppföljningen av mat- och
måltidssituationen på demensboenden i staden
DNR 401-317/2011
Äldreförvaltningen kommer under september 2011 genomföra en uppföljning av
mat- och måltidssituationen för äldre som bor på demensboende. Uppföljningen
görs samtidigt på ett antal enheter i staden som bedriver vård- och
omsorgsboenden för personer med demenssjukdom.
Rådet framhäver vikten av att mat- och måltidssituationen för äldre
utvärderas och lägger därefter ärendet till handlingarna.
§ 17 Nya Lex Sarah bestämmelser inom hela socialtjänsten från och med
den 1 juli 2011
DNR 118-321/2011
Den första juni 2011införs nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex
Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid
Statens Institutsstyrelse (SiS). Nämnden ska utse Lex Sarah-ansvariga personer
som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller
påtaglig risk för missförhållanden samt fastställa rutiner för Lex Sarah.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§ 18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
DNR 105-293/2011
Från och med den 1 juli 2006 är kommunerna enligt socialtjänstlagen (SoL)
skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som
inte verkställs inom tre månader.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§ 19 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 maj 2011
DNR 201-58/2011
Chatrin Enbo ger en muntlig presentation av ärendet vid sammanträdet.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.

8. Inkomna skrivelser, protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd
m.m.
a/ Aktuellt om funktionshinderområdet – nr 5/2011
b/ Boken ”Stockholm staden för alla”
c/ Protokoll nr 5 från kommunstyrelsens handikappråd den 17 maj 2011
Rådet påpekar att aktuellt om funktionshindersområdet är intressant och
lägger därefter inkomna protokoll och skrivelser till handlingarna.
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9. Förvaltningschefens information och genomgång av balanslistan
–

–

Linda Moberg går igenom balanslistan. Frågorna angående utbetalning av
arvode för deltagande i funktionshinderombudsmannens introduktionsdagar,
upprättande av balanslista samt huruvida HKR:s protokoll finns på Insyn
avklarades vid mötet.
Chatrin Engbo informerar om arbetet med förenklad biståndshandläggning.

10. Tillgänglighet
Tillgänglighetsåtgärder enligt tidigare protokoll är under beredning.
Inga nya frågor angående tillgänglighet anmäls.
11. Övriga frågor
Arbetssättet för HKR diskuterades och rådet beslutade att presentera ett förslag
till hösten.
Louise Lindström informerade om sin nya mailadress.
Några av HKR:s deltagare delade ut information från sina organisationer.

Vid protokollet

Linda Moberg

Sekreterare
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