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1. Närvarande
Sekreteraren noterar närvaro.

2. Val av justerare
Utses vice ordföranden Inger Handell att tillsammans med ordföranden Louise
Lindström justera dagens protokoll.

3. Anmälan av övriga frågor
a/ Alf Karlsson tar upp att det finns ett byggprojekt för seniorboende i HässelbyVällingby samt ett byggprojekt för trygghetsboende i Skärholmen som bereder
platser för döva. Alf Karlsson föreslår att äldreförvaltningen kontaktar dessa
projekt och bjuder in projektledare till ett särskilt möte på äldreförvaltningen med
deltagande av representanter från FH-rådet och äldrenämnden.
b/ Seminarium för FH-rådet den 27 februari 2012.

4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med anmälan av övriga frågor som presenteras under
punkt 3.

5. Anmälan av protokollsjustering HKR 10/2011-12-06
Anmälan med godkännande läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokoll KPR 10/2011-12-06
Anmälan läggs till handlingarna.
7. Anmälan av protokoll ÄN 10/2011-12-13
Anmälan läggs till handlingarna.

8. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 7 februari 2012
§7

Remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid ”Mot våld i nära
relationer 2012-2014”
Dnr 0401-564/2011

Socialnämnden har utarbetat ett förslag till nytt program för kvinnofrid – mot
våld i nära relationer 2012 – 2014. Programmet utgör ett av stadens
styrdokument och omfattar alla nämnder och styrelser. Syftet med programmet är
att såväl offer som förövare i nära relationer ska få likvärdiga insatser oavsett var
i staden de bor. Målgrupp för programmet föreslås omfatta kvinnor som utsatts för
våld i nära relation, barn som upplevt våld mellan närstående vuxna samt män
som utövat våld i nära relation. En kartläggning av våldet mot kvinnor och barn
föreslås för att få en bild av den totala omfattningen. Det nya programmet är
uppbyggt enligt modellen för resultatbaserad styrning så att stadens insatser kan
följas upp.
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Äldreförvaltningen ställer sig bakom programförslaget. Förvaltningen delar
uppfattningen att riktlinjer bör utarbetas. Förslaget om att särskild
uppmärksamhet ägnas åt kvinnor som är särskilt utsatta t.ex. äldre kvinnor och
kvinnor med funktionsnedsättning i det kommande arbetet är bra.
Rådet tog del av ärendet och är positivt till programförslaget samt att man vid
kommande revidering inkluderar fler målgrupper. Rådet anser att det är av vikt att
personal får utbildning även om funktionsnedsatta.
§8

Remiss ”rekommendation att underteckna Överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län
angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och
funktionshindrade”
Dnr 0401-5/2012

Den 1 januari 1999 infördes ett tandvårdsstöd som innebar att landstingen fick
ansvar för att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och
funktionshindrade personer. Personer med varaktigt behov erbjuds uppsökande
verksamhet och nödvändig tandvård. Omvårdnadspersonal får handledning och
utbildning för att kunna hjälpa den enskilde med daglig munvård. Landsting och
kommun ska enligt lagstiftningen samverka i den uppsökande verksamheten som
omfattar munhälsovårdsbedömning och munhälsoutbildning. Kommunförbundet
Stockholms län (KSL) har därför genom en bred samverkan tagit fram en
överenskommelse om det gemensamma ansvaret mellan landsting och kommun.
Överenskommelsen tydliggör ansvaret mellan huvudmännen. Äldreförvaltningen
är positiv till överenskommelsen.
Rådet tog del av ärendet och är positivt till förvaltningens förslag till beslut.
§9

Anmälan av remiss av Betänkandet ”Händelseanalyser vid självmord
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten”, SOU 2010:45
Dnr 0401-553/2011

Socialdepartementet har remitterat Betänkandet Händelseanalyser vid självmord
inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten (SOU 2010:45) till bl.a. Stockholms
kommun, kommunstyrelsen för yttrande.
Äldreförvaltningen ser positivt på att betänkandet, som är ett förslag till ny lag,
inkluderar både hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Många äldre har idag
insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården där behovet av
kontinuitet och samverkan är en viktig faktor för den enskilde personens känsla av
välbefinnande. Något som lagförslaget också vill understödja. Inom den hälsooch sjukvård som staden ansvarar för, som bedrivs i särskilda boenden, utgör
förslagen i betänkandet inga större förändringar då krav på händelseanalys vid
självmord redan finns i den befintliga Lex Maria föreskriften (SOSFS 2005:28).
Rådet tog del av ärendet och stöder utlåtandet att förslaget till ny lag som
inkluderar både hälso- och sjukvård och socialtjänst är positivt.
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§ 10 Verksamhetsberättelse för äldrenämnden för år 2011
Dnr 0107-3/2012

Verksamhetsberättelsen med årsbokslut utgör en del av den löpande uppföljningen
som kommunstyrelsen har ansvar för. Bokslutet baseras på ekonomiskt utfall
t.o.m. december 2011. Uppföljningen bygger i huvudsak på avvikelser mot budget
samt verksamheternas måluppfyllelse som redovisas och kommenteras.
Äldrenämnden redovisar ett överskott om 0,2 mnkr för verksamhetsåret 2011.
Överskottet hänförs till lägre personalkostnader än prognostiserat. I jämförelse
med tertialrapport 2 har överskottet ökat med 0,2 mnkr.
Med hänvisning till den övergripande verksamhetsuppföljningen nedan bedömer
förvaltningen att äldrenämnden under året arbetat mot de av stadens
inriktningsmål som är relevanta för nämnden och att nämndens mål för
verksamheten i huvudsak har uppnåtts.
Rådet tog del av ärendet och lägger det till handlingarna med följande notering
att det är positivt att centrala entreprenadupphandlingar av vård- och
omsorgsboende stoppas i avvaktan på regeringens förslag om skatte lagstiftning
för privata vårdbolag.

9. Inkomna skrivelser, protokoll från Kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor, m.m.
a/ Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor - protokoll 10 från
den 5 december 2011.
Rådet tog del av protokollet, uppmärksammar synpunkter som
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor framfört under pkt 6 och
uppmärksammar att teckenspråk inte nämns.
b/ Sammanställning över funktionshinderfrågor i stadens budget för år 2012
som KS råd för funktionshinderfrågor hade fått för kännedom och som
äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor önskat få för kännedom.
Rådet tog med intresse del av denna sammanställning om
funktionshinderrelaterade frågor som finns i stadens budget för år 2012 och
återkommer efter närmare genomgång.
c/ Infoblad 2012-01-24 från Hörselskadades förening om ny videosajt för
skötsel av hörapparater.
Rådet tog del av information och lägger den till handlingarna.

10. Förvaltningschefens information
Raili Karlsson informerar om äldreförvaltningens aktuella och kommande
uppdrag, bl.a. beträffande äldreboendeplanering, enhet för kvalitetsinspektioner,
översyn av ersättningssystem för vård- och omsorgsboende, centralisering av
hantering av kösystem.
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Rådet undrar hur mycket kostar en plats på vård- och omsorgsboende per år och
Raili Karlsson informerar att årskostnad för en plats på vård- och omsorgsboende
för vårdbehov nivå 1 uppgår till ca 700 tusen kronor.

11. Genomgång av balanslistan
Rådet går igenom balanslistan.
a/ Rådet tog del av balanslistan och välkomnar borgarrådet Joakim Larsson till
sitt möte den 8 maj 2012.
b/ Rådet tackar för studiebesök på Riddargårdens vård- och omsorgsboende den
26 januari och särskilt Riddargårdens ledning: Maj-Britt Wallin och Anette
Wikström.
c/ Barbara Ahlmark informerar att Lilla konferensrummet är förbokat till ett
halvdagsseminarium på måndag den 27 februari 2012 kl. 13.00-16.00.
Programmet kommer att utsändas senare. Rådet föreslår att på detta seminarium
ger förvaltningen bl.a. utökad information om den nya lagstiftningen om äldre, om
skillnader mellan olika boendeformer för äldre: seniorboende, trygghetsboende
och vår- och omsorgsboende. Rådet önskar få också en genomgång av
aktiviteter som är kopplade till det nya delaktighetsprogrammet i budget 2012.
Rådet återkommer med eventuella ytterligare frågor till seminarium på sitt nästa
sammanträde den 14 februari.
12. Tillgänglighet
Barbara Ahlmark informerar att hon har vidarebefordrat kvarstående problem med
groppar i uppgången till entrén till Södra Station från Swedenborgsgatan till
lokalintendenten Sture Svedjedal som ska kontakta trafikkontoret ansvarig för
gångstället på gatan fram till entrén.
13. Övriga frågor
a/ Raili Karlsson besvarar frågor från Alf Karlsson och informerar att seniorboenden
som byggs av privata företag och kommunala bolag för + 55 år gamla omfattas inte
av äldreomsorgen. Gällande profilboende för döva har staden byggt ett fint
boendeför äldre än 65 år som är döva i Hökarängen som invigdes i våras men man
blev tvungen att lägga ner det pga att efterfrågan var obefintlig bland döva som var
äldre än 65 år och som uppfyllde kriterier för att få biståndsbeslut att få vård- och
omsorgsboende.
b/ Rådet tar upp att Hjälpmedelsinstitutet anordnar ”2012 års IT-konferens”
torsdagen den 29 mars 2012 i World Trade Center i Stockholm och utser ledamoten
Barbro Karlsson som ska delta i den. Barbara Ahlmark sköter anmälan.
Vid protokollet
Barbara Ahlmark
Nämndsekreterare och tillika rådets sekreterare
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