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§1
Anmälan av val till pensionärsrådet
Stadsdelsnämnden har 2013-01-04, efter nomineringar från
pensionärsorganisationerna, beslutat utse ledamöter och ersättare enligt
följande. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Ledamöter
Christer Bentzer
Evy Johansson
Sven Öberg
Mona Jernström
Leif Götlund

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Solberga-Brännkyrka

Ersättare
Britt Petersson (ny)
Lillemor Tholander
Leila Harrat
Inger Stenelo (ny)
Marianne Lindqvist (ny)

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Solberga-Brännkyrka
SPRF avd 13 Stockholm

§2
Val av ordförande och vice ordförande
Pensionärsrådet utsåg Sven Öberg (PRO) till ordförande och Christer
Bentzer (SPF) till vice ordförande.
§3
Val av justerare och tid för justering
Protokollet justeras fredagen den 1 februari av ordföranden Sven Öberg
och Britt Petersson.
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§4
Fastställande av ordning för ersättarnas inträde
Vid förfall för ledamot skall ersättarna tjänstgöra i följande ordning
LEDAMOT
Bentzer SPF
Johansson SPF
Öberg PRO
Jernström PRO
Götlund PRO

ERSÄTTARE
Tholander SPF, Lindqvist SPRF, Petersson SPF,
Harrat PRO, Stenelo PRO
Petersson SPF, Tholander SPF, Lindqvist SPRF,
Stenelo PRO, Harrat PRO
Stenelo PRO, Harrat PRO, Lindqvist SPRF,
Petersson SPF, Tholander SPF
Harrat PRO, Stenelo PRO, Tholander SPF,
Lindqvist SPRF, Petersson SPF
Harrat PRO, Stenelo PRO, Lindqvist SPRF,
Petersson SPF, Tholander SPF

§5
Instruktion för pensionärsrådet
Av stadsfullmäktige fastställd instruktion för pensionärsrådet
redovisades.
§6
Val av representanter till förtroenderåd och
boende/anhörigråd


Förtroenderådet vid Älvsjö servicehus
Leila Harrat (PRO) och Britt Petersson (SPF)



Närståenderådet vid Kristallgården
Sven Öberg (PRO) och Christer Bentzer (SPF)



Anhörigrådet vid Solberga vård- och omsorgsboende
Leif Götlund (PRO) och Evy Johansson (SPF)



Förtroenderådet vid Långbrobergs vård- och omsorgsboende
Mona Jernström (PRO) och Lillemor Tholander (SPF)
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§7
Sammanträdestider 2013
Pensionärsrådet fastställde 2012-12-13 sammanträdesdagar för 2013
enligt nedanstående. Pensionärsrådet sammanträder som regel en vecka
före nämndsammanträdet torsdagar kl. 13.30. Rådet ser gärna att det
årligen anordnas två möten med presidiet som känns angelägna och
värdefulla.
Presidiet har meddelat att de gärna kommer till pensionärsrådets
sammanträde den 11 april.
PENSIONÄRSRÅD
31 januari
14 mars
11 april
16 maj
4 juni, tisdag
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

NÄMND
7 februari
21 mars
18 april
23 maj
13 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

§8
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll 2012-12-13 justerats den 14 december.
§ 3 Information om Socialstyrelsens verksamhetstillsyn kommer att
lämnas vid nästkommande sammanträde den 14 mars.
§ 5 En mindre justering ska göras enligt följande ”Rådet vill påtala vikten
av att södergående fjärrtåg stannar vid Älvsjö station”.
§9
Anmälan av inkomna handlingar

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND
PENSIONÄRSRÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

Kommunstyrelsens pensionärsråd 2012-10-09 samt 2013-01-15.

§ 10
Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på
Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och
Älvsjö servicehus 2011-2012
Kristina Ström, MAS informerade om rapporten och svarade på frågor.
§ 11
Verksamhetsberättelse 2012 Älvsjö stadsdelsnämnd
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterad 2013-01-22, dnr 1.2.1.645-2012.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 12
Fastställande av kvalitetsgarantier 2013
Enheterna inom verksamhetsområdena barn, ungdom och vuxna samt
äldre och funktionsnedsatta har tagit fram kvalitetsgarantier med
åtaganden för 2013. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från
stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena,
brukarundersökningar samt enheternas tidigare uppföljningar och
resultat.
Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med
stadens kvalitetsstrategi och är väl förankrat inom verksamheterna.
Förvaltningsledningens bedömning är att enheternas åtaganden med
tillhörande arbetssätt stämmer väl överens med fullmäktiges prioriterade
inriktningar och mål för verksamhetsområdena samt med nämndens mål.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-01-18, dnr 1.2.1.687-2012.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
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§ 13
Parkinvesteringar 2013
Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med
önskemål om investeringar i parker under 2014-2016. Förvaltningen
föreslår att nämnden ansöker om parkinvesteringsmedel 2014-2016 för
parkleken Kristallen, Lerkrogsparken, lekparken Apelsinen och för en
uppdatering av Älvsjös parkplan.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2012-01-18, dnr 3.1.27-2013.
Pensionärsrådet
Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag och vill särskilt
understryka behovet av att Lerkrogsparken iordningställs. Stor hänsyn
måste därvid tas till de två äldre byggnaderna i parken.
Parkleken Kristallen är en viktig mötesplats för Älvsjöborna och en
boule-bana skulle betyda mycket för den äldre delen av befolkningen.
Det behövs en förbättrad skyltning för att hitta in till Kristallparken,
speciellt från Folkparksvägen, där det är svårt att orientera sig.
§ 14
Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid
tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och
service för personer med funktionsnedsättning
Nuvarande ramavtal gällande bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser
inom äldreomsorg och stöd och service för personer med
funktionsnedsättning löper ut 2014-01-31. Avtalen går inte att förlänga
ytterligare, varför en ny upphandling måste genomföras.
I detta ärende föreslås därför att stadsdelsnämnden tillsammans med
övriga intresserade stadsdelsnämnder genomför en gemensam
upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom
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äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning
för Stockholms stad.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-01-02, dnr. 2.2.1.1-2013.

Pensionärsrådet
Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
§ 15
Ansökan om medel för ökad bemanning inom
demensvården
För att höja kvaliteten i stadens demensboenden har kommunfullmäktige
i budget år 2011 beslutat att under perioden 2011-2015 tillföra 50 mnkr
per år för ökad bemanning i demensvården. Äldrenämnden har i uppdrag
att fördela 50 mnkr år 2013.
Solberga vård- och omsorgsboende ligger centralt beläget i Älvsjö och är
ett kommunalt drivet boende för äldre demenssjuka. Boendet har totalt
107 platser inklusive korttidsvård. Förvaltningen ansöker om medel för
två enheter inom Solberga vård- och omsorgsboende. Enhet 1 inkluderar
fyra grupper och enhet 2 inkluderar åtta grupper.
Den utökade personalresursen ska användas till att avlasta befintlig
vårdpersonal och därmed skapa utrymme för att utöka samt utveckla de
sociala aktiviteterna inklusive utevistelse för de boende. Genom denna
resurs avser förvaltningen att utveckla arbetssätt och höja kvaliteten i
verksamheten även på längre sikt.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-01-18, dnr 2.1.49-2012.
Pensionärsrådet
Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
§ 16
Verksamhetsuppföljning av utförare inom
äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning
Verksamhetsuppföljning av utförare inom äldreomsorgen och omsorgen
om personer med funktionsnedsättning görs på uppdrag av
äldreförvaltningen.
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Verksamhetsuppföljning för nedanstående utförare anmäldes.









AB Jessys Assistans: ledsagning
AB Jessys assistans: hemtjänst
AB Brage Omsorg i Sverige
Omsorgshuset i Stockholm AB Söderort
Attendo Sverige AB Älvsjö
Bella Care
CL Assistans AB
Lämbonäs korttidshem

Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 17
Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2012 för
äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi
och på entreprenad
Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och
tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i
patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat
som har uppnåtts.
I Älvsjös stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig vårdgivare för
hälso- och sjukvården på Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö
servicehus. Nämnden är även ytterst ansvarig vårdgivare för
Kristallgårdens vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av
Carema Äldreomsorg AB. Samtliga verksamheter har upprättat en
patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet
bedrivits under 2012.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2013-01-16, dnr 1.1.29-2013.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND
PENSIONÄRSRÅDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

§ 18
Frågor till trafikkontoret
Rådet är mycket angelägen om att träffa någon från trafikkontoret så
snart som möjligt för att få tillfälle att framföra ett antal frågor, bl.a.
följande.


Snöröjningen har fungerat uruselt under vintern och förbättringar
är nödvändiga.



Rådet tycker att gångtrafikanters villkor är dåligt tillgodosedda i
stadsdelens centrala delar. Gång- och cykelbanan längs med
Magelungsvägen är bristfälligt skyltad för dem som ska använda
den. Rådet avser att göra en promenadinventering inom området.



Det behövs en bättre kontroll för efterlevnad av de regler som
gäller för handikapparkeringar. Speciellt parkeringen vid Coop
utnyttjas ofta av andra än dem som behöver och har rätt till den.



Vägarbeten vid Folkparksvägen har stannat upp i samband med
att uppdraget övergått till annan entreprenör. Det är mycket
återstående arbete som behöver göras, bl.a. ska 30-skyltar sättas
upp.

§ 19
Övriga frågor


Besök på Långbroberg
Rådet önskar göra ett besök vid Långbrobergs vård- och
omsorgsboende samt trygghetsboende, förslagsvis tisdagen den
26 februari kl. 14. Sekreteraren kontaktar verksamhetschefen och
återkommer med besked.



Hjärtstartare
Det är angeläget att det finns hjärtstartare tillgängliga i områden
där det rör sig mycket människor och finns redan uppsatta i
Mässan, Vårdcentralen och Sats gym. Rådet vill föreslå nämnden
att verka för att en hjärtstartare sätts upp även i det nya
Resecentret.
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Rulltrappor i Resecentret
Det nya resecentret i stadsdelen invigdes under hösten. Det finns
uppåtgående rulltrappor och hiss. Rådet tycker det skulle finnas
även nedåtgående rulltrappor.

__________________________

