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ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD

PROTOKOLL

Sammanträde 13 januari 2011
Älvsjörummet
Älvsjö stationsplan 11
Justerat 2011-01-14

Eva Sahlin
Ordförande

Sven Öberg
Vice ordförande

Närvarande
Eva Sahlin
Sven Öberg
Tor Hansson
Mona Jernström
Maj Jensen

SPF
PRO
SPF
PRO
PRO

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Solveig Sandberg
Leila Harrat
Birgit Forssberg

SPF
PRO
SPRF

ersättare
ersättare
ersättare

Anmält förhinder
Evy Johansson
Alf Hultberg

SPF
PRO

ersättare
ersättare

I tjänsten närvarande
Eva Folke
Britt-Marie Ericsson

verksamhetsområdeschef
sekreterare
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§1
Anmälan av val till pensionärsrådet
Anmäldes att stadsdelsnämnden 2011-01-03 efter nomineringar från PRO
Älvsjö-Herrängen, PRO Brännkyrka, PRO Solberga, SPF Brännkyrka samt SPRF,
valt ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011 enligt
följande.
Eva Sahlin
Tor Hansson
Mona Jernström
Sven Öberg
Maj Jensen

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

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

Solveig Sandberg
Evy Johansson
Leila Harrat
Alf Hultberg
Birgit Forssberg

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

SPF Brännkyrka
SPF Brännkyrka
PRO Älvsjö-Herrängen
PRO Brännkyrka
SPRF Avdelning 13 Stockhom

§2
Val av ordförande och vice ordförande
Pensionärsrådet utser Eva Sahlin till ordförande och Sven Öberg till vice
ordförande.
§3
Val av justerare och tid för justering
Vice ordföranden Sven Öberg utses att tillsammans med ordföranden Eva Sahlin
justera dagens protokoll vilket ska ske fredagen den 14 januari.
§4
Fastställande av ordningen för ersättarna inträde
Vid förfall för ledamot skall ersättarna tjänstgöra i följande ordning.
Ledamot
Jernström
Öberg
Jensen
Sahlin
Hansson

Ersättarna
Harrat, Hultberg, Sandberg, Forssberg, Johansson
Hultberg Harrat, Forssberg, Sandberg, Johansson
Harrat, Hultberg, Johansson, Forssberg, Sandberg
Sandberg, Johansson, Forssberg, Hultberg, Harrat
Johansson, Forssberg, Sandberg, Harrat, Hultberg
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§5
Instruktion för pensionärsrådet
Av stadsfullmäktige fastställd instruktion för stadsdelsnämndens pensionärsråd
redovisades.
§6
Val av representanter till förtroenderåd och boende/anhörigråd inom
äldreomsorgen
Förtroenderådet vi Älvsjö servicehus
Solveig Sandberg (SPF) och Leila Harrat (PRO)
Anhörigrådet vid Älvsjö sjukhem
Evy Johansson (SPF) och Birgit Forssberg (SPRF)
Anhörigrådet vid Solberga vård- och omsorgsboende
Tor Hansson (SPF) och Sven Öberg (PRO)
Långbrobergs vård- och omsorgsboende
Mona Jernström (PRO)
§7
Sammanträdestider 2011
Pensionärsrådet beslutar att rådets sammanträdestider skall anpassas till
stadsdelsnämndens sammanträdestider enligt följande.
Pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden

Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

13 januari kl 14.00
10 februari
16 mars
14 april
12 maj
9 juni

torsdag 20 januari
torsdag 17 februari
torsdag 24 mars vid behov
tisdag 19 april
torsdag 19 maj
torsdag 16 juni

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

18 augusti
22 september
20 oktober
17 november

Torsdag

8 december

torsdag 25 augusti
torsdag 29 september
torsdag 27 oktober
torsdag 24 november vid
behov
torsdag 15 december

§8
Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes att protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-11-25 justerats
26 november.
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§9
Verksamhetsplan och budget 2011
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23
december 2010. Dnr 1.1.533-2010.
Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Det är angeläget även för de äldre att grönområden bevaras.
§ 10
Anmälan av verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av
Omsorgshuset AB
Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i
Stockholms stad, Omsorgshuset AB, redovisades.
Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.
§ 11
Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus
Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för
korttidsvistelse därutöver finns en dagverksamhet för 12 daggäster. Enheten har 60
boende från Älvsjö och övriga boende kommer från olika stadsdelsförvaltningar i
Stockholms stad. Verksamheten leds av enhetschef på plats. Utöver omsorgspersonal
finns två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast och administrativ
personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid från
måndag till fredag och under övrig tid ansvarar sjukhemmets sjuksköterskor för
hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid
och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen
är låg.
Ingen Lex Maria anmälan men två Lex Sarah anmälan har gjorts under året. Lex
Sarah anmälningarna handlade om ett larm som inte hade besvarats och om utebliven
hjälpinsats med frukost och personlig hygien. Det finns ett integrerat ledningssystem
för kvalitet enligt SoL och HSL men implementering och utveckling krävs. En ny
uppföljning av verksamheten görs 2011.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8
december 2010. Dnr 1.2.1.523-2010.
Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.
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§ 12
Äldreboendeplan 2010
Stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen har
reviderat den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort, enligt uppdrag
från äldreförvaltningen.
Antalet äldre över 80 år minskar fram till år 2018 för att därefter öka. I Västra
Söderort finns ett brett utbud av olika boendeformer för äldre som drivs i såväl egen
regi som på entreprenad och av privata utförare. Förvaltningarnas samlade
bedömning är att utbudet av vård- och omsorgsboende kan tillgodose behovet under
de närmaste åren. Seniorboende och trygghetsboende samt en alltmer utvecklad
hemtjänst med specialteam, hemsjukvård och tillgång till dagverksamhet kan komma
att innebära ett minskat behov av vård- och omsorgsboende.
Förvaltningarna ställer sig positiva till en fortsatt omstrukturering av lämpliga
servicehus till trygghetsboende. Trygghetsboende är en ny boendeform utan krav på
biståndsbeslut, som på ett bra sätt kan tillgodose äldres behov av trygghet, social
samvaro och självständighet. I takt med införande av trygghetsboende kan efterfrågan
på servicehusboende komma att minska.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
10 januari 2011. Dnr 1.1.548-2010.
Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.
§ 13
Rapporter frågor från rådets medlemmar
Eva Folke informerade om att förvaltningen sagt upp kontraktet på Fixarfiket vilket
innebär att pensionärsorganisationerna kan ha sina styrelsemöten där i första hand
t o m den 31 mars. Uppsägningstiden är ett år men förhoppningsvis kan
Familjebostäder hitta en ny hyresgäst tidigare. Därefter kommer PRO och SPF att
kunna förlägga sina styrelsemöten i Nätverkshusets lokaler.
§ 14
Slutrapport till länsstyrelsen av utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamhet
och utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008 tillsyn av Älvsjö
stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Vid tillsynen påpekades att stadsdelsförvaltningens Handlingsplan för kvinnofrid och
mot våld i nära relationer behövde revideras och implementeras, att kunskapsnivån
hos personal behövde höjas samt att rutiner i arbetet mot våld i nära relationer skulle
tas fram.
Nämnden ansökte 2009-08-28 hos länsstyrelsen om särskilda utvecklingsmedel för
ett kvinnofridsprojekt. Länsstyrelsen beviljade projektmedel om 500 tkr under tiden
2009-11-01 till 2010-10-31.
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En projektledare anställdes i februari 2010. I detta ärende redovisas hur
kvinnofridsprojektet bedrivits och hur medlen använts.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22
december 2010. Dnr 2.1.551-2010.
Pensionärsrådet beslutar att bjuda in projektledaren för information om framförallt
de äldres situation avseende våld i nära relationer.

Vid protokollet
Britt-Marie Ericsson

