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1. Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro. Ordförande Eva Serneblad öppnar sammanträdet.
Eva Serneblad meddelar att hon avsäger sitt ordförandeskap i rådet och föreslår
att valet av ny ordförande äger rum på nästa sammanträde på grund av att två
ledamöter inte är närvarande i dag.
Rådet beslutar att bordlägga val av ny ordförande till nästa sammanträde den 11
oktober 2011. Till dagens mötesordförande väljer rådet Eva Serneblad.
2. Val av justerare
Utses ledamoten Anita Runesved att tillsammans med mötesordföranden Eva
Serneblad justera dagens protokoll.
3. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med anmälan av övriga frågor som presenteras under
punkt 11.

4. Anmälan av protokollsjustering HKR 6/2011-06-07
Anmälan med godkännande läggs till handlingarna.
5. Anmälan av protokoll KPR 5/2011-06-07
Anmälan läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokoll ÄN 6/2011-06-14
Anmälan läggs till handlingarna.

7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 20 september 2011
§7

Tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2011
Dnr 0106-425/2011

Tertialrapporterna med årsprognos utgör en del av den löpande uppföljningen
som kommunstyrelsen har ansvar för. Tertialrapport 2 baseras på ekonomiskt
utfall t.o.m. augusti 2011. Uppföljningen bygger i huvudsak på prognostiserade
avvikelser mot budget samt verksamheternas måluppfyllelse som redovisas och
kommenteras.
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Äldreförvaltningen bedömer att de mål och aktiviteter som framgår av
verksamhetsplanen kommer att uppnås under året. Vad avser det ekonomiska
åtagandet prognostiseras ett nollresultat under förutsättning att budgetjustering
om 2,1 mnkr beviljas. Den förväntade budgetjusteringen avser att täcka
kostnadsökningar till följd av tekniska anpassningar i verksamhetssystemet
Paraplyet.
Rådet tar del av ärendet och uttrycker sitt önskemål om att rådets
representanter bjuds in till det seminarium som kommer att anordnas med
syfte att i större utsträckning beakta äldres behov i samhällsplaneringen
m.m. som namnges i Tertialrapporten 2 på sid 7.
Rådet lyfter upp att kulturaktiviteter i det dagliga livet är mycket väsentliga
för äldre personer och insatserna inom projektet: ”Kultur för äldre”
beskrivna på sid 8 i Tertialrapporten 2 bör fortsätta även nästa år.
§8

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för vård och omsorg
om äldre personer för år 2011
DNR 203-311/2011

Regeringen har sedan 2006 årligen avsatt medel för att stödja kommuner och
landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Socialstyrelsen
fördelar de medel som kommuner och landsting har möjlighet att ansöka om.
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden till Socialstyrelsen ansöker om
stimulansmedel 2011 motsvarande 800 tkr. Medlen ska finansiera en fortsättning
på det pågående samverkansprojektet med Stockholms läns landsting för att
implementera de nationella demensriktlinjerna i de båda organisationerna. Vidare
föreslås en omfördelning av 2 796 tkr som inte hade förbrukats vid årsskiftet
2010/2011. Huvuddelen av dessa medel har förbrukats under 2011 men 450 tkr
föreslår äldreförvaltningen omfördelas till KISAM-projektet vid Stureby vård- och
omsorgsboende.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§9

Remiss angående förslag till allmänna råd om grundläggande
kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och
hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre
Dnr 0402-423/2011

Äldrenämnden har fått remissen från Socialstyrelsen angående förslag till
allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som
arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre av
Socialstyrelsen för besvarande.
I regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116) angav
regeringen att lagreglering av yrkeskrav inte ska införas utan istället uppdrogs åt
Socialstyrelsen att ta fram ett vägledande underlag. I underlaget ska det
preciseras vilka kunskaper som enligt 3 kap. 3§ socialtjänstlagen (2001:453) kan
behövas för grundläggande arbete inom äldreomsorgen.
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Äldreförvaltningen menar att Socialstyrelsen allmänna råd om grundläggande
kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till
enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre är bra och att samtliga delar av
omsorgen täcks in på ett bra sätt. Äldreförvaltningen anser att det behövs ett
förtydligande angående vem som har ansvaret för att bedöma om den i de
allmänna råden beskrivna kunskapsnivån uppnåtts. Äldreförvaltningen anser
vidare att det är av största betydelse att bedömningarna blir gjorda på samma sätt
och håller samma kvalitetsmått för att undvika godtycklighet.
Vidare anser äldreförvaltningen att det krävs en tydligare beskrivning av ansvaret
för att dessa kunskaper ska kunna tillämpas i praktiken. En ökad tydlighet om
tillämpning i de allmänna råden, exempelvis genom tydlighet med syftet, att ge
omsorg av god kvalitet behövs också.
Vad gäller de kunskaper som inte omfattas av de allmänna råden, d.v.s. de mer
specialiserade kunskaperna, bör dessa också beskrivas i de allmänna råden. Även
om de särskilda kunskaper som behövs för att arbete inom dessa områden inte är
nödvändiga för all personal behöver verksamheterna vägledning gällande vad
som menas med specialiserade kunskaper inom olika områden. Exempelvis
gällande kunskaper om demenssjukdomar då de kunskaper och arbetssätt som
personalen bör besitta i arbetet med personer inom dessa grupper ofta är viktiga
även i arbetet med personer som inte har demenssjukdom.
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet till Socialstyrelsen som sitt svar på remissen.
Rådet lyfter fram att förslaget till allmänna råd bör omfatta även problem
med bristande svenska hos vård- och omsorgspersonal.
I övrigt lägger rådet ärendet till handlingarna.
§ 10 Remiss angående Stockholms stads miljöprogram 2012-2015
DNR 0401-427/2011

Förslaget till miljöprogram för Stockholms stad 2012-2015 innehåller sex
inriktningsmål och 29 delmål. Inriktnings- och delmål bryter ned det i budget
beskrivna verksamhetsområdesmålet ”Stadens livsmiljö ska vara hållbar” till
greppbara och uppföljningsbara mål. Uppföljningsansvaret för delmålen fördelas
på nämnder och styrelser efter rådighet. Äldreförvaltningen är positiv till
förslaget till miljöprogram för Stockholms stad 2012-2015. Äldreförvaltningen
har sedan tidigare ett dokument för förvaltningens miljöarbete som kommer att
uppdateras inför 2012.
Rådet lämnar följande yttrande:
”Det finns många människor som bor eller vistas i Stockholm och som på
grund av funktionsnedsättning har problem med både utomhus- och
inomhusmiljö, t.ex. i samband med astma, allergier, nedsatt syn eller annatt
rörelsehinder.
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Förslaget till stadens nya miljöprogram för åren 2012-2015 saknar en
beskrivning av hur staden planerar att jobba för bättre utomhus- och
inomhusmiljön utifrån funktionsnedsättningsaspekter.”
§ 11 Svar på skrivelsen ”Angående extra medel till demensvården” från
ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S)
DNR 119-308/2011

I skrivelsen av Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställs ett antal frågor kring
fördelningen av de 47,3 mnkr som betalas ut 2011 för ökad bemanning inom
demensvården. Skribenten lyfter även frågan om vikten av uppföljning och anser
att nämnden bör få en redovisning i ärendet två gånger per år.
Totalt har 283 avdelningar fördelade på 73 boenden beviljats medel för ökad
bemanning. I tertialrapport 2 för år 2011 gör äldreförvaltningen en redovisning
av vilka enheter/avdelningar som erhållit medel för ökad bemanning och hur
dessa avser att disponera de erhållna medlen.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
§ 12 Svar på skrivelsen ”Översyn av ersättningssystem” från ledamoten
Torun Boucher (V)
DNR 111-67/2011

I skrivelsen föreslår Torun Boucher (V) att äldreförvaltningen bör få i uppdrag att
utvärdera ersättningssystemet för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. I
skrivelsen hänvisas till en anmälan till Socialstyrelsen där det uppges att
avdelningar inom ett vård- och omsorgsboende premierats för att de ”lyckats”
höja ersättningsnivån på de boende. En viktig fråga att följa upp är hur
vårdnivåerna utvecklats i olika vård- och omsorgsboende och om det finns
skillnader till exempel mellan kommunalt och privat drivna boenden. Vidare
föreslås att en studie bör göras om nuvarande ersättningssystem motverkar ett
rehabiliterande arbete för att äldre ska kunna behålla funktioner och hälsa så
långt som möjligt. Utvärderingen bör utmynna i förslag till åtgärder som främjar
ett rehabiliterade arbetssätt och motverkar ett utnyttjande i vinstsyfte.
Äldreförvaltningen anser att stadens ersättningssystem inom vård- och
omsorgsboenden bygger på den enskildes individuella vård- och omsorgsbehov.
Precis som det påpekas i skrivelsen är det viktigt att staden har ett
ersättningssystem som främjar ett rehabiliterande arbetsätt och att den enskildes
hälsa och funktioner bibehålls så långt det är möjligt. Ett sådant incitament i
stadens ersättningssystem är att en fastställd ersättningsnivå inte sänks även om
den enskildes omvårdnadsbehov minskat.
Äldreförvaltningen har kontinuerligt följt utvecklingen av ersättningsnivåerna
sedan dessa infördes.
Äldreförvaltningen har i uppdrag av stadsledningskontoret att se över
ersättningssystemen inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden.
Översynen av hemtjänstersättningen pågår och beräknas vara klar i november
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2011. Därefter kommer en översyn av ersättningssystemet inom vård- och
omsorgsboenden att påbörjas.
Rådet stödjer tjänsteutlåtandet.
§ 13 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
för 2:a kvartal 20011
DNR 0110-435/2011

Från och med 1 juli 2006 är kommunerna enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6
f-h § skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte verkställts inom tre månader. Rapportering ska göras till
tillsynsmyndigheten samt kommunens revisorer. Rapporteringsskyldigheten gäller
även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom
tre månader från dagen för avbrottet.
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden (eller motsvarande) lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit
från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Rapportering ska göras en gång per kvartal.
I ärendet redovisas de ej verkställda beslut som stadsdelsnämnderna rapporterat
till Socialstyrelsen, revisionskontoret och äldreförvaltningen avseende kvartal 2
2011, se bilaga 1.
För kvartal 2 för 2011 har stadsdelsnämnderna rapporterat totalt 121 beslut som
inte hade verkställts inom tre månader. Under perioden har 15 av dessa beslut
verkställts och 8 ärenden har avslutats varför det vid periodens slut den 30 juni
2011 fanns 98 ej verkställda beslut att rapportera. 92 beslut avser beslut om
särskilt boende och i dessa fall har den enskilde valt att vänta på ett önskat
boende, alternativt tackat nej till erbjudet boende. Av de sex övriga besluten avser
ett beslut om trygghetslarm, tre beslut om dagverksamhet, ett beslut om hemtjänst
och i ett beslut har insatstypen inte angivits. När det gäller besluten om
dagverksamhet har den enskilde valt att vänta på en specifik dagverksamhet,
alternativt tackat nej till erbjuden dagverksamhet. När det gäller beslut om
trygghetslarm så har nycklarna inte överlämnats och när det gäller beslut om
hemtjänst så önskas insatsen först senare.
Rådet lägger ärendet till handlingarna.
8. Inkomna skrivelser, protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd
m.m.
a/ Aktuellt om funktionshinderområdet – nr 6/2011
b/ Protokoll nr 6 från kommunstyrelsens handikappråd den 7 juni 2011
c/ Inbjudan till invigning av nya lokaler för Hörselskadades förening i Stockholm
(hfr.) onsdagen den 5 oktober 2011 kl. 14-16 i Hägersten.

Rådet lägger inkomna protokoll och skrivelser till handlingarna.
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9. Förvaltningschefens information och genomgång av balanslistan
–
–

–

–

Raili Karlsson informerar om att äldreförvaltningen har nu flyttat till finare och
bättre lokaler på plan 5.
Raili Karlsson informerar om att den 1 oktober 2011 äger rum det årligen
återkommande öppet hus i Stadshuset med tema ”En dag för anhöriga” och
delar ut inbjudan. Barbara Ahlmark skickar inbjudan till Lennart Nolte och Alf
Karlsson som är frånvarande i dag.
Barbara Ahlmark delar ut inbjudan till ett evenemang på biografen RIO om
frågor som berör äldre med funktionshinder: ”Leva livet länge” som ska äga
rum på söndagen den 18 september kl. 13.30-17.00. Inbjudan skickas till
Lennart Nolte och Alf Karlsson som är frånvarande i dag.
Rådet går igenom balanslistan och påminner om sitt önskemål att få träffa
presidium och äldrenämnden. Rådet beslutar att frågan om foldern som
presenterar rådet tas upp igen i början på nästa år.

10. Tillgänglighet
Tillgänglighetsåtgärder enligt tidigare protokoll är under beredning.
Ledamoten Louise Lindström anmäler att receptionens telefon med
högtalarfunktionen som finns installerad intill entrén B under den högre
telefonknappen fungerar dåligt och den bristen bör åtgärdas snarast.
11. Övriga frågor
-

Diskussionen om rådet arbetssättet flyttas fram tills rådet har valt en ny
ordförande.

-

Rådet beslutar att ett studiebesök på Vädurens äldreboende sker senare
under hösten. Barbara Ahlmark kontaktar Väduren och bereder besöket.

-

Rådet önskar få ett extra sammanträde med deltagande av stadens
funktionshindersombudsman Riitta Leena Karlsson för att diskutera
program ”En stad för alla 2011-2016” som kommunfullmäktige har antagit.
Rådet föredrar att det extra sammanträdet äger rum på eftermiddagen.

Louise Lindström delade ut information från sina organisationer.

Vid protokollet
Barbara Ahlmark
Nämndsekreterare
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