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Närvarande:
Ordförande
Vice ordförande

Elsemarie Bjellqvist (PRO)
Lena Hedquist (SPF Seniorerna)

Ledamöter

Donald Monvall (PRO)
Magnus Brattström (PRO)
Karin Hanqvist (PRO)
Anne-Marie Bergström (SPF Seniorerna)
Christina Folke (SPF Seniorerna)
Anders Lidbeck (SPF Seniorerna)
Margaretha Persson (SKPF)

Ersättare

Britt-Marie Ekvall (PRO)
Gunnar Nyberg (PRO)
Astrid Kågedal (SPF seniorerna)
Irene Svensson (SPF Seniorerna)
Yvonne Wendt (SPF Seniorerna)
Inga Lundvall (SKPF)

-

Helena Kivisaari, representant för
(IKINUORET)

Förhinder:
Ersättarna Gunilla Persson (PRO), Lars-Erik Karlsson (PRO) och
Karin Lund (SPF Seniorerna)

Närvarande tjänstemän: Tf. förvaltningschefen Margareta
Östrand, Bitr. förvaltningschefen Patric Rylander,
avdelningscheferna Lisbeth Hagman, Raili Karlsson,
äldreombudsmannen Linda Vikman, strategen Hanna Markkula
samt KPR:s sekreterare Christer Bergman. Kommunikationschefen
Anna Klynning och kommunikatören Åsa Jackson närvarar på §§ 13.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

KPR – Protokoll
Sida 3 (7)

1. Genomgång av närvaro
Sekreteraren noterar närvaro
2. Val av protokolljusterare
Vice ordföranden Lena Hedquist (SPF Seniorerna) utses att
tillsammans med ordföranden Elsemarie Bjellqvist (PRO) justera
dagens protokoll.
3. Anmälan av övriga frågor samt fastställande av
dagordning
-KPR vill ha en rapport om Attendos äldreboende på Södermalm
vilket står om i Södermalm direkt.
- Alla i KPR får inte äldrecentrums skrift, samt möjligheten att
bjuda in äldrecentrums chef till ett sammanträde.
4. Anmälan av protokolljustering KPR 4/2019-04-16
Anmälan läggs till handlingarna.
5. Anmälan av protokolljustering ÄN 4/2019-04-23
Anmälan läggs till handlingarna.
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6. Remiss motion (V) nollvision mot hemlöshet bland
äldre
Dnr 1.6-175/2019
Sammanfattning av remissen
Clara Lindblom, Torun Boucher, Alexandra Mattsson och Robert
Mjörnberg, samtliga (V), föreslår i Motion om nollvision mot
hemlöshet bland äldre att kommunfullmäktige ska anta en
nollvision mot hemlöshet bland äldre. Målet med nollvisionen är att
år 2025 ska Stockholms stad inte ha äldre som är hemlösa enligt
gällande definitioner. Vidare föreslår motionärerna att
kommunstyrelsen uppdrar till äldrenämnden och socialnämnden att
ta fram en handlingsplan för hur en nollvision för hemlöshet bland
äldre ska utformas och uppnås.
Kommunstyrelsen pensionärsråd (KPR) står som egen
remissinstans till remissen.
Kommunstyrelsens pensionärsråds svar på remissen
KPR sände den 10 april 2018 en skrivelse till kommunstyrelsen. Vi
vill som vårt yttrande hänvisa till denna skrivelse.

”KPR accepterar inte hemlöshet.
Klyftorna ökar i det svenska välfärdssamhället. Nu senast gällde det
hemlösa pensionärer i Stockholm. För KPR är det självklart att
ingen ska behöva bo på gatan. Stockholms kollektivtrafik är ingen
acceptabel sovplats för någon.
KPR har under en längre tid noterat att antalet hemlösa pensionärer
ökat. Orsakerna är många. Låga pensioner, utförsäljning av
hyresrätter och kraftigt höjda boendekostnader är några skäl.
KPR i Stockholms stad vill framföra att staden har ett ansvar för
alla sina medborgare. Äldre människor ska inte tvingas finna sin
nattvila i kollektivtrafiken eller trappuppgångar. KPR accepterar
inte hemlöshet! Det är ett stort socialt misslyckande att samhället
inte kan garantera sina invånare en bostad. I förslaget till
Boendeplan 2019 med utblick mot 2040 påtalas behovet av boenden
av personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet.
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KPR kräver omedelbara åtgärder för att eliminera hemlösheten
bland pensionärer. Även på lång sikt handlar det om ekonomi och
livskvalité. Tillgången till hyresbostäder med rimlig hyra måste
också öka.”
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7. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 21 maj
2019
§7 Tertialrapport 1 år 2019 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-266/2019
KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§8. Remiss av motion (V) om nollvision mot hemlöshet
bland äldre
Dnr 1.6-175/2019

KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§9. Boendeplan 2020

Dnr 3.2-566/2018
KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§10. Redovisning och av beslut och domar om
särskilt boende 2018
Dnr 4.1-259/2019
KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna.
§11. Yttrande över revisionskontorets årsrapport
2018
Dnr 1.4-238/2019
KPR har tagit del av ärendet och instämmer i revisorernas
skrivning om rekommendationen att kraven avseende kontinuitet
förtydligas i förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst
samt i uppdragsbeskrivning för egen regi
.Ärendet läggs till handlingarna.
§12. Äldreomsorgens årsrapport för år 2018
Dnr 4.1-232/2019

KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
§13. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering
2018
Dnr 4.1-278/2019

KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna
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§14. Anmälan av tjänstemannayttrande över
kontorsremiss från miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen förslag till
Kemikalieplan 2020-2023
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Dnr 1.6-243/2019
KPR har tagit del av ärendet och lägger det till handlingarna

8. Förvaltningschefens information
Anna Klynning och Åsa Jackson från kommunikationsenheten på
stadsledningskontoret hade en dragning om de framtida planerna för
tidningsannonserna samt kommunikationsbehov.
Strategen Hanna Markkula hade en dragning om Boendeplanen
2020.
Förvaltningschefen Margareta Östrand informerar om statsbidraget
som delats ut. Förvaltningen återkommer om hur pengarna ska
användas på bästa sätt.
Förvaltningschefen Margareta Östrand kommer att medverka på
den årliga konferensen med beställarcheferna i staden.
9. Äldreombudsmannens information
Äldreombudsmannen jobbar just nu med övre åldersgränser i
undersökningsunderlag. Mer info om det dras vid nästa
sammanträde.
10. Övriga frågor
-KPR vill ha en rapport om artikeln om Attendos boende på
Södermalm i tidningen Södermalm direkt. Avdelningschefen Raili
Karlsson har en muntlig dragning av ärendet som svar och säger att
äldreförvaltningen kräver åtgärder från boendet.
-Alla i KPR får inte Äldrecentrums tidskrift. De som inte får den
ska maila till rådet sekreterare. Äldrecentrum ska bjudas in till
septembersammanträdet.

Vid protokollet
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Christer Bergman,
Sekreterare för kommunstyrelsens pensionärsråd

