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1. Besök av äldreborgarrådet Erik Slottner (KD)
Äldreborgarrådet hälsas välkommen av ordföranden och börjar därefter berätta om sin
bakgrund och om sina ämnesområden. Vidare föredrar han budgetuppdragen 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 med följande tillägg:
- Frågan om att bjuda in trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) läggs till som en övrig fråga
under punkt 10.
- Frågan om tid och plats för möten under år 2019 läggs till som en övrig fråga under punkt
10.
5. Anmälan av protokolljustering KPR 9/2018-11-06
Anmälan läggs till handlingarna.
6. Anmälan av protokolljustering ÄN 9/2018-11-13
Anmälan läggs till handlingarna.
7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 11 december 2018
§7 Kundval hemtjänst – revidering av förfrågningsunderlag
Dnr 5.1.1-395/2017
Med anledning av att tillståndsplikt för hemtjänstverksamhet införs fr.o.m. 1 januari 2019
behöver förfrågningsunderlaget avseende hemtjänst revideras för att börja gälla fr.o.m. den 1
januari 2019.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§8 Fördelning av bidrag till ideella organisationer
Dnr 7.3.1-68/2018
Totalt har 36 organisationer ansökt om bidrag för 2019 varav 6 är nya föreningar. Av de 36
organisationer som ingår i fördelningen av föreningsbidrag har 25 organisationer även ansökt
om bidrag till lokalkostnader för verksamhetsåret 2019. Totalt föreslås ca 8,4 mnkr att
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beviljas i föreningsbidrag och 3,8 mnkr i hyresbidrag. Eftersom fler organisationer söker
både föreningsbidrag och hyresbidrag 2019 minskar bidragets storlek till samtliga
organisationer.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§9 Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda - rapport
Dnr 3.2-396/2018
Äldreförvaltningen har i denna rapport utrett förutsättningarna för ett vård- och
omsorgsboende för målgruppen. I utredningen ses behov av teckenspråkig hemtjänst för den
grupp döva som bor i ordinärt boende.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§10 Flexibel korttidsvård som anhörigstöd
Dnr 3.1-472/2018
Äldreförvaltningen gör bedömningen att det är svårt att få en tydlig bild av behovet utan att
göra en fördjupad analys av önskemål och behov hos de som idag nyttjar korttidsvård som
anhörigstöd på stadens korttidsboenden. För att få ett bättre beslutsunderlag skulle en
verksamhet kunna drivas i projektform med regelbunden uppföljning för att kunna följa både
efterfrågan och utveckling av verksamheten.
KPR tar del av ärendet och lämnar följande yttrande:
”KPR uppskattar att äldrenämnden utrett förutsättningarna för anhörigstöd i form av
korttidsvård motsvarande Pensionat Hornskroken och Pensionat Kinesen även för personer
med somatiska vård- och omsorgsbehov.
KPR har tagit del av mångas erfarenheter av denna form av korttidsvård. Den uppskattas
mycket. Liksom förvaltningen, inser vi att det finns ett stort mörkertal angående behovet av
denna form. Vi ifrågasätter därför att en enhet ska bedrivas i projektform. Behovet är så stort
att flexibel korttidsvård både med inriktning på demens och somatisk vård behöver utökas.
KPR föreslår
att
att
att

uppdra till äldrenämnden att förstärka informationen av denna form av
avlastning. Biståndshandläggarna och anhörigkonsulenterna bör uppmanas att
ytterligare informera om denna möjlighet, samt
utöka den flexibla korttidsvården även för somatisk vård, dock ej i projektform,
samt
i övrigt godkänna rapporten.”

§11 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat till äldre år 2018
Dnr 4.1-598/2018
Inom samtliga stadsdelar bedrivs förebyggande arbete för att främja social gemenskap,
meningsfullhet och delaktighet, fysisk aktivitet samt goda matvanor om än i varierad grad.
Det skiljer sig mellan stadsdelarna hur den förebyggande verksamheten är organiserad
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gällande antal träffpunkter, inriktning och vilka yrkesgrupper som arbetar inom
verksamheten.
KPR tar del av ärendet och lämnar följande yttrande:
”KPR uppskattar den genomgång som har skett av stadens förebyggande och hälsofrämjande
verksamhet. Vi vet att pensionärsorganisationerna driver en stor förebyggande och
hälsofrämjande verksamhet. Men någon fråga om det finns inte. Och inte heller en fråga i
vilken utsträckning stadsdelen samarbetar med organisationerna. Dessutom saknas hur
stadsdelen samarbetar med idrottsförvaltningen om verksamhet för äldre. Bristen på lokaler
för pensionärsorganisationerna innebär en hämmande effekt för att utöka sin förebyggande
och hälsofrämjande verksamhet, t ex möjligheten att starta mer gymnastikverksamhet, dans
och gåfotboll.
KPR saknar också en fråga om meningsfullhet i tillvaron för de äldre trots att det ingår som
en frågeställning.
KPR vill särskilt framföra vikten av att sprida goda exempel som finns i stadsdelarna, samt i
nästa kartläggning ge KPR möjligheter att komma med synpunkter på frågeställningarna.”
§12 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen,
kvartal 3 2018
Dnr 4.1-396/2018
Vid periodens slut, den 30 september, fanns totalt 133 beslut som var fortsatt ej verkställda.
Majoriteten av besluten avser permanent särskilt boende där den enskilde har tackat nej till
erbjudande om plats.
KPR tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§13 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år
Dnr 3.5-534/2018
Våren 2018 genomfördes en enkätundersökning vars syfte var att kartlägga
stadsdelsförvaltningarnas samverkan och samhandläggning för personer som fyllt 65 år. För
att diskutera enkätresultaten hölls under hösten 2018 en workshop tillsammans enhetschefer
från individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.
Sammanfattningsvis visar resultaten av enkäten och workshopen att samverkan och
samhandläggning kan öka genom ökad kunskap om de olika verksamheternas
ansvarsområden och kompetenser, förtydligande av handläggningsprocesser och väl
implementerade gemensamma rutiner för samverkan och samhandläggning.
KPR tar del av ärendet och lämnar följande yttrande:
”KPR vill lämna följande yttrande. I rapporten tas det sociala systemet Paraplyet upp som ett
hinder för samverkan – hur ska man arbeta för att överbrygga det hindret? I rapporten anges
också att det är problematiskt att de olika specialistriktningar som finns inom individ- och
familjeomsorgen försvinner inom äldreomsorgen. Varför ser det ut så, och vad kommer att
göras åt det.
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I övrigt instämmer vi med vad rapporten lyfter fram, att det är viktigt att lösa frågan för äldre
med eller utan missbruk/psykisk ohälsa som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa.”
8. Förvaltningschefens information
- Avdelningschefen Lisbeth Hagman informerar rådet om årliga mässan Mötesplats
Välfärdsteknologi (MVTe), som kommer att äga rum 22-23 januari 2019. Rådet kan få en
guidad tur. Information om mässan kommer att skickas ut till rådet per e-post.
9. Äldreombudsmannens information
- Äldreombudsmannen Linda Vikman informerar rådet om stadens demokratiundersökning.
10. Övriga frågor
- Frågan om att bjuda in trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) läggs till som en övrig fråga
under punkt 10.
Rådet önskar att trafikborgarrådet ska besöka rådet antingen i februari eller i mars 2019.
Äldreförvaltningen kommer att återkomma med mer information till rådet.
- Frågan om tid och plats för möten under år 2019 läggs till som en övrig fråga under punkt
10.
Nedan följer datum för nästa års sammanträden. Samtliga sammanträden, utom det i
september, kommer att äga rum på Hantverkargatan 3 D.
Tisdag 22 januari
Tisdag 19 februari
Tisdag 19 mars
Tisdag 16 april
Tisdag 14 maj
Tisdag 11 juni
Tisdag 17 september
Tisdag 15 oktober
Tisdag 12 november
Tisdag 10 december
11. Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde
- Nästa sammanträde äger rum den 22 januari kl. 10.30 på Hantverkargatan 3 D.
Vid protokollet

Nima Andacheh
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