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§ 1. Val av protokolljusterare
Pensionärsrådet beslutade att Viveca Sarman och Ulla Bowallius justerar dagens protokoll.
§ 2. Tid för protokolljustering
Pensionärsrådet beslutade att protokollet justeras den 8 april kl. 09.30. Protokollet mailas till
samtliga medlemmar inför justering.
§ 3. Föregående sammanträdesprotokoll 2009-03-02
Inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.
§ 4. Presidiet
Pensionärsrådets ordförande hälsade Helena Bonnier (m), Rolf Lindell (s) och stadsdelsdirektör Göran Månsson välkomna till dagens sammanträde. Pensionärsrådets frågor till
presidiet – se bilaga
1. – Staden har, mot bakgrund av minskade antal äldre i stadsdelen, inte planerat för några
nya boenden i den första byggetappen av Norra Djurgårdsstaden. Däremot har flera
privata alternativ tillskapats inom stadsdelen, Löjtnantsgården på Gärdet under 2008 och
Brahem på Östermalm i slutet av 2009. Vidare bygger JM ett nytt seniorboende i Norra
Djurgårdsstaden. På längre sikt, när antalet äldre återigen ökar, kan nya vård- och
omsorgsboenden behövas, när t ex det nya bostadsområdet på Loudden planeras.
– När det gäller trygghetsboende så har äldreboendedelegationen lämnat förslag i ett
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betänkande som är ute på remiss nu. Det föreslås att kommunerna genom en särskild lag
får befogenhet att, utan föregående behovsprövning, tillhandahålla trygghetsbostäder till
äldre. Det föreslås att kommunen själv bestämmer vilka kriterier som ska gälla för att den
enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur de ska förmedlas. Det ska finnas
någon form av gemensamhetslokaler, personal som en gemensam resurs och trygghetslarm.
2. Personalbemanningen finns reglerad i förfrågningsunderlaget. Entreprenören ska vid
upphandling uppvisa ett täthetsschema som överrensstämmer med det som finns sedan
tidigare, vid ev. avvikelser ska förklaring ges. Om entreprenören efter övertagandet vill
göra förändring i bemanningen måste en skriftlig begäran lämnas in till förvaltningen.
När det gäller minskningen av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på Rio så är bakgrunden att Rio tidigare hade en hög bemanning samt att förändringar har gjorts i
delegeringsordningen.
3. När det gäller kontroll av entreprenörens åtaganden så delades rutinen ”modell för avtalsuppföljning” ut som beskriver hur förvaltningen arbetar med löpande uppföljning av
entreprenadavtalen inom vård- och omsorgsboenden på Östermalm. När det gäller kosten på
Dianagården så har DigniCare försökt att få mat från Vasen men alternativet visade sig bli
för kostsamt. De har kvar Sodexo som matleverantör tills de hittar en annan lösning.
4. Det planeras inte för några nedskärningar inom äldreomsorgen. Satsningar kommer att
göras inom bland annat öppna verksamheter, dagkollo, aktiviteter och kosten.
5. Stadsdelsnämnden är angelägen om att ha ett gott samarbete med frivilligorganisationerna
och anser att de utför ett viktigt arbete. Det framkom att det har uppkommit vissa oklarheter kring frivilligorganisationernas roll och medverkan i öppna verksamheterna.
Förvaltningen kommer att se till att missförståndet reds ut.
6. – Det framkom synpunkter på att det saknas bänkar vid 43:an och 44:ans busshållplatser
vid Ruddammen samt Valhallavägen/Körsbärsvägen. Presidiet meddelade att SLL är
medveten om detta och att markfrågan håller på att lösas. När det gäller bänk och
flyttning av hållplats avseende buss 55 ska presidiet lyfta frågan igen hos landstingsrådet.
– När det gäller klagomålen mot färdtjänsten avseende växeln och olämpliga taxichaufförer så går de direkt till färdtjänsten och inte via förvaltningen. Presidiet ska
framföra dessa vid tillfälle.
– Förvaltningen genomför, i samverkan med läkarverksamheten och apotekare, läkemedelsgenomgångar på samtliga vård- och omsorgsboenden. Utbildning av personalen i
läkemedelsfrågor ingår.
– Kommunfullmäktige fattade beslut om rutiner för införande av trygghetskvitto den 1
december 2008. Det har ännu inte kommit i gång i praktiken.
7. Det framkom att några brukare har fått fel avgift rörande vård- och omsorgsboende och
att det varit oklart var de skulle vända sig för att få det rättat. Inom förvaltningen finns två
handläggare som arbetar med avgiftsfrågor, förvaltningen kommer att se över informationen kring detta.
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8. Förvaltningen har ett uppdrag att se över riktlinjerna för bidrag till föreningar/
organisationer. Det planeras att vara klart till hösten, förvaltningen återkommer i frågan
då. Det framkom att föreningarna eventuellt inte har fått bidragen för 2009 utbetalade,
förvaltningen kontrollerar saken. Beslut om ”verksamhetsbidrag för utomstående
organisationer 2009” bifogas protokollet.
9. Stadsdelsnämnden har inte för avsikt att subventionera frivilligorganisationernas lokalhyror. Pensionärsrådet framförde att lokalhyrorna ses som betungande och kan innebära
att man får dra ner på annan verksamhet.
§ 5. Ärenden till stadsdelsnämnden
- Svar på remiss om lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg
Pensionärsrådet framhöll att det är positivt med ett ickevalsalternativ där närhetsprincipen tillämpas samt lyfte fram vikten av att det ställs krav på personalens
utbildning i upphandlingen. Pensionärsrådet tog upp att sökfunktionen ”Jämför service”
bör göras mer användarvänlig med tanke på målgruppen samt att det är viktigt att det,
förutom webbaserad information, finns skriftligt material tillgängligt.
- Tilläggsuppdrag angående samarbetsprojekt Lotsen m.m.
Pensionärsrådet har tagit del av ärendet och anser att samarbetsprojektet är ett bra initiativ
för att ge insatser till personer över 60 år med psykisk ohälsa.
- Yttrande till länsrätten i Stockholms län
Pensionärsrådet har tagit del av ärendet och instämmer med förvaltningens synpunkter
och förslag.
- Svar på skrivelse om äldreboende i Norra Djurgårdsstaden
Pensionärsrådet har tagit del av ärendet och önskade mer information om det privata
vård- och omsorgsboendet Brahem som är under uppförande. Brahem kommer att starta i
årsskiftet 2009/2010 och drivas av Kavat Vård AB. Det kommer att finnas 64 heldygnsomsorgsplatser och verksamheten har ramavtal med Stockholms stad. Verksamhetschef
blir Karin Magnusson, tidigare chef på Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende.
- Redovisning av stimulansmedel från Kompetensstegen
Pensionärsrådet har tagit del av ärendet och anser att medlen har använts till angelägna
områden inom äldreomsorgen och ser gärna att projekten lever vidare i någon form.
- Anmälan av slutrapport – förstärkt stöd till anhöriga mm.
Pensionärsrådet har tagit del av ärendet och kan konstatera att anhörigcaféet har varit en
lyckad satsning.
- Underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012 - flerårsplanering
Pensionärsrådet fick information om nämndens flerårsplanering på sammanträdet.
Marianne Snell sammanfattade de viktigaste punkterna avseende äldreomsorgen. När
det gäller vård- och omsorgsboende så träffas innerstadsdelarna under april för att
gemensamt se över vilken verksamhet som kan bli föremål för avveckling för att
anpassa utbudet efter efterfrågan. Lokalernas standard är en faktor som man tar hänsyn
till. I ärendet föreslås att Rio servicehus, när regeringen fattat beslut i frågan, omvandlas
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till den nya boendeformen trygghetsboende vilket pensionärsrådet ställde sig positivt
inställd till. Pensionärsrådet ställde sig i övrigt bakom förvaltningens förslag till
flerårsplanering.
§ 6. Rapport från vård- och omsorgsboenden
- Ulla Bowallius undrade om den långsiktiga chefsplaneringen på Dianagården. Marianne
Snell informerade om att verksamheten för närvarande har en tillfällig inhyrd chef i väntan
på den ordinarie chefen som börjar i juni. Dianagårdens tidigare chef, när verksamheten
var i kommunal drift, Linnéa Gustafsson har nu börjat som verksamhetschef på Rio vårdoch omsorgsboende efter Aina de Besche. Thomas Karlsson är chef för servicehuset.
§ 7. Övriga frågor
Inga övriga frågor på dagens sammanträde.
§ 8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 4 maj 2009. Lokal: ”Hjorten”

Sekreterare: Hanna Markkula

