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1. a) Besök av Anna Ekendahl och Stina Hovmöller, Socialstyrelsen
Anna Ekendahl och Stina Hovmöller håller en föredragning om brukarundersökningar inom
äldreomsorgen.
1. b) Besök av Helen Slättman och/eller Elisabet Bremberg, Stadsledningskontoret
Helen Slättman och Elisabet Bremberg föredrar rapporten Färdplan för ett Stockholm för alla
samt svarar på rådets frågor.
2. Genomgång av närvaro
Sekreteraren noterar närvaro.
3. Val av protokolljusterare
Vice ordföranden Lena Hedquist (SPF Seniorerna) utses att tillsammans med ordföranden
Elsemarie Bjellqvist (PRO) justera dagens protokoll.
4. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen.
5. Anmälan av protokolljustering KPR 6/2018-06-05
6. Anmälan av protokolljustering ÄN 7/2018-06-12
7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 18 september 2018
§7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2018
Dnr 1.2.2-503/2018
Efter årets andra tertial bedömer äldreförvaltningen att de mål, aktiviteter och indikatorer som
framgår av verksamhetsplanen i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§8 Remiss av betänkanden: ”Med tillit växer handlingsutrymmet” (SOU 2018:47) och
”En lärande tillsyn” (SOU 2018:48)
Dnr 1.6-481/2018
I juni 2016 tillsatte regeringen Tillitsdelegationen med uppdrag att analysera och föreslå hur
styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor kan utvecklas för att i större omfattning ta
tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet. Enligt uppdraget skulle detta ske inom ramen
för de befintliga regelverken. Målbilden var att bidra till en större kvalitet för medborgare och
företag. Tillitsdelegationens andra uppdrag är att analysera hur den statliga tillsynen påverkar
kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra
mer till verksamhetsutveckling. Delegationen har i sitt arbete avgränsat sig till välfärdstjänster
inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.
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I delegationens betänkande ges ett antal förslag och rekommendationer som ska bidra till en
mer tillitsbaserad styrning och ledning inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§9 Remiss av betänkanden: ”God och nära vård. En primärvårdsreform” (SOU
2018:39)
Dnr 1.6-504/2018
I detta andra delbetänkande presenterar utredningen en fördjupad färdplan och målbild för
omstruktureringen av svensk hälso- och sjukvård. Utredningen föreslår att den gemensamma
färdplanen och målbilden för omstruktureringen av hälso- och sjukvårdssystemet fördjupas.
Detta ska ske genom ett tydliggörande avseende ett personcentrerat arbetssätt och tydligare
inkludering av den kommunala verksamheten. Det görs tydligare att primärvården är navet i
vården och omsorgen och samspelar med övriga insatser från annan specialistvård på och
utanför sjukhuset samt med övrig kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. En fast
vårdkontakt ska utses om patienten begär det eller det är nödvändigt för att tillgodose dennes
behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§10 Sammanträdestider för äldrenämnden 2019
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden fastställer följande sammanträdestider för år
2019:
Tisdag 29 januari
Tisdag 26 februari
Tisdag 26 mars
Tisdag 23 april
Tisdag 21 maj
Tisdag 18 juni
Tisdag 24 september
Tisdag 22 oktober
Tisdag 19 november
Tisdag 17 december
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
Vid sammanträdet i oktober kommer rådet fatta beslut om sina egna sammanträdestider för
det kommande året.
8. Förvaltningschefens information
- Regeringen har tillsatt en utredning om välfärdsteknik inom bl.a. äldreomsorg.
- Östermalms stadsdelsförvaltning har anställt en ny äldreomsorgschef.
- KPR kommer att bjudas in till dialog med äldreförvaltningen gällande projektet En
äldrevänlig stad.
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- Riksdagen kommer inom en snar framtid att besluta om en ny lag om nationell
läkemedelslista.
9. Äldreombudsmannens information
- Äldreombudsmannen Linda Vikman informerar rådet om sina pågående uppdrag samt om
ändrade regler för antagning till vuxenutbildning.
10. Övriga frågor
11. Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde
- Nästa sammanträde äger rum den 9 oktober kl. 10.30 på Hantverkargatan 3 D, Kristallen.
Vid protokollet

Nima Andacheh
Sekreterare för kommunstyrelsens pensionärsråd
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