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§ 29 B
Rapport om arbetet med att motverka fallolyckor inom
äldreomsorgen på Södermalm. Svar på två skrivelser
(dnr 93-213-1.2.1. och dnr 1374-2013-1.2.1.)
Beslut

Nämnden godkänner rapporten och svar på skrivelserna.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om rapport om arbetet
med att motverka fallolyckor inom äldreomsorgen på
Södermalm.
Dnr 93-2013-1.2.1. och 1374-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Gunnar Ågren (V) och Anders
Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att uppdra till förvaltningen att lägga förslag till en
handlingsplan för att motverka fallolyckor bland äldre på
Södermalm
Att skrivelserna från Erik Malm m.fl. (MP), ”Fallprevention”,
som inkom till nämnden den 17 januari 2013, och från Gunnar
Ågren (V) och Juliana Gristelli (V) ”Utarbeta ett program för att
färre fallolyckor på Södermalm”, som inkom till nämnden den
24 oktober 2013, därmed anses besvarade.
Det är utmärkt att det bedrivs informationsarbete beträffande
fallolyckor och att den ”fixar”-tjänst som finns utnyttjas väl.
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Problemet med det ökande antalet fallolyckor och dess
allvarliga konsekvenser kräver dock men mer ambitiös strategi.
En hörnsten i en strategi för att förebygga fallolyckor måste vara
ett mer utvecklat samarbete mellan stadsdelsnämnden och
landstinget, särskilt när det gäller äldre som har en nedsatt
psykisk och fysisk funktionsförmåga. Samarbetet bör innefatta
kostfrågor, hur man skall uppmuntra till och ge möjligheter till
fysisk aktivitet och medicinska insatser som medicinering och
annan behandling. Det bör noteras att också kommunen har ett
medicinskt ansvar för personer inom äldreomsorgen.
Ett stort problem när det gäller att organisera ett bra samarbete
utgörs av den splittrade organisationen med ett stort antal
utförare inom hemtjänst och äldreomsorg på den kommunala
sidan och bland annat 11 vårdcentraler med varierande ansvar
inom äldresjukvård på landstingssidan.
Ett förbättrat samarbete kring fallolyckor kräver därför en
genomtänkt handlingsplan där man förbättrar samarbetet mellan
olika aktörer. Detta kan förefalla vara en utmaning men de
humanitära och ekonomiska vinsterna av en förbättrad
fallprevention är mycket stora.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 39

§ 30
Genomlysning av verksamhet Personliga ombud i
stadsdelen Södermalm
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 januari 2014 om skrivelse från Erik
Malm (MP) m.fl. Anders Göransson (S) m.fl. och Gunnar Ågren
(V) om genomlysning av verksamhet personliga ombud.
Dnr 1371-2013-1.2.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Personliga ombud fyller en viktig funktion i staden. Att
kontakten med myndigheter underlättas är central för ett
demokratiskt samhälle och ligger till grund för det förtroende
man har för beslutsfattare. Att förvaltningen upplever att
behovet för Personliga Ombud är fyllt är förvisso positivt, men
tjänstens syfte bör inte hamna i glömska. Centerpartiet ställer
sig positivt till att dessa behov kan tillgodoses genom personer i
andra befattningar på förvaltningen, men det hårda tryck som
idag vilar på handläggare får inte pårveka de som är i behov av
hjälp, negativt. Frågan om Personliga Ombud är
stadsövergripande och mångbottnad i sin natur och bör därför
lyftas centralt. Och vi ser framemot att arbeta internt för att lyfta
frågan i ett brett perspektiv och få en tydlig bild av behovet av
personliga ombud. I slutändan handlar det om människor som
behöver hjälp med att känna sig trygga i sin kontakt med stadens
myndigheter och instanser.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi delar inte förvaltningens svar att det är fullt tillräckligt med
ett personligt ombud för Södermalm med placering på
Östermalm. Det huvudsakliga skälet till detta är att vi inte är
överens om vilken personkrets som skall ges möjlighet till

