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Närvarande:
Ordförande
Vice ordförande

Lars Åstrand (SPF)
Nils Mogård (PRO)

Ledamöter

Alex Margulies (PRO)
Björn Rydh (SPF)
Solveig Lundberg (SPRF)

Ersättare

Göran Forsberg (SPF)
Inga Svensson (PRO)
Aina Mistell (SPF)

Adjungerad

Britt Mellström (SPF)

Politiker

Margareta Björk(m), ordf Södermalms stadsdelsnämnd
Maria Palme(s), v ordf Södermalms stadsdelsnämnd
Else-Marie Bjellqvist(s), Södermalms stadsdelsnämnd
Claes Lagergren, t f avd chef beställare Maria-Gamla st
Gunilla Robertsson, avd chef utförare Maria-Gamla st
Karin Johansson, chef best-utför Katarina-Sofia st
Gunilla Jalmarsson, utveckl sekr Maria-Gamla st

Tjänstemän

Göta Ark 118 72 Stockholm. Telefon 08-508 12 000. Fax 08-508 12 066
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§1
Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Två övriga frågor anmäldes.
§3
Justering av protokoll
Ordförande Lars Åstrand och Alex Margulies utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Anmälan av protokoll
Protokoll nr 4/2007 för Södermalms SPR anmäldes och lades till handlingarna.
§5
Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Alex Margulies gjorde en muntlig genomgång av protokoll nr 4 från den 12 april
och från ett extra sammanträde den 20 april. KPR har till protokollen bilagt
uttalande som avser ”Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2007en sammanfattning av granskningen år 2006”, ”Servicetjänster i form av
vaktmästarservice” och ”Stockholms stads äldreplan 2007-2011”.
§6
Anmälan av förtroenderådens protokoll
2 protokoll anmäldes och lades till handlingarna.
§7
Möte med presidiet
Margareta Björk, ordf, och Maria Palme, vice ordf, i stadsdelsnämnden inledde
med att tala om vad de förväntar sig av pensionärsrådet och på vilket sätt nämnden
kan underlätta för pensionärsrådet att påverka i olika frågor. Både ordf och vice
ordf ser gärna att dialogen mellan nämnden och pensionärsrådet fördjupas och att
kontakterna blir tätare.
Vidare diskuterades äldrevårdscentraler, frivilligbidrag, kötiden till seniorboende
och valfrihetsmodellen. Förvaltningarnas olika kulturer som nu ska sammanföras
till en gemensam var också uppe för diskussion.
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum har i uppdrag att utvärdera
äldrevårdscentralerna och nämnden avser att ta ställning i frågan då resultatet har
redovisats.

SID 3 (5)

§8
”Hemtjänsten i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006”
SPR kommer att lämna ett uttalande till SDN 2007-06-14 och uppdrog åt ordf och
vice ordf att till nästa sammanträde skriva ett förslag till uttalande.
§9
Reviderad verksamhetsplan 2007
Den reviderade verksamhetsplanen är en sammanslagning av Maria - Gamla stans
och Katarina-Sofias verksamhetsplaner 2007. De ekonomiska förutsättningarna är
oförändrade vilket bland annat innebär att enheterna får samma ersättning som
under första halvåret 2007.
SPR uppdrog åt ordf och vice ordf att med ledning av diskussionen utforma ett
uttalande till SDN 2007-05-31.
§ 10
Stadsdelsnämndens sammanträde 2007-04-19
17. Fyllnadsnominering till Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd år 2007
Lades till handlingarna.
19. Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen
SPR uppdrog åt ordf och vice ordf att med ledning av diskussionen utforma ett
uttalande till SDN 2007-05-31.
21. Tillsyn rörande vård och omsorg vid Hornstulls korttidsboende. Yttrande till
länsstyrelsen
Lades till handlingarna.
29. Svar till nämnden avseende vilka åtgärder Kulltorp har genomfört utifrån de
brister som uppmärksammats under Länsstyrelsens tillsyn oktober 2006
Lades till handlingarna.
§ 11
Information från avdelningscheferna
Information från Claes Lagergren:
• Bemanningen av den nya förvaltningsorganisationen förhandlas med de
fackliga organisationerna den 22 maj.
• Biståndshandläggarna i Maria - Gamla stan flyttar den 24 maj till
Östgötagatan 10.
• Avgiftsfria servicetjänster införs i hela staden för personer 75 år och äldre
oavsett hemtjänstinsatser. Antalet timmar begränsas till 6 tim/år.
• Stockholms stads äldreplan 2007-2010 har kommit på remiss till nämnden.
Remissvar ska lämnas senast 31 augusti.
• Försöksverksamheten med biståndsbedömd social dagverksamhet ”Guldägget”
förlängs till årsskiftet 2007/2008.
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Information från Karin Johansson:
• En aktivitetsplan för upphandling av verksamheter inom äldreomsorgen har
tagits fram, se bilaga i reviderad verksamhetsplan 2007.
• Efter sammanslagningen kommer det att finnas en heminstruktör på
Södermalm. Utifrån befintlig statistik har förvaltningarna bedömt detta som
tillräckligt.
Information från Gunilla Robertsson:
• Under hösten påbörjas arbetet med upphandlingarna av vård- och
omsorgsboendena.
§ 12
Information om inkomna handlingar
• ”Resultatet av den uppsökande verksamheten år 2006”
En sammanställning av tandvårdsenhetens (Stockholms Läns landsting)
uppsökande verksamhet.
§ 13
Övriga frågor
Kontaktpersoner till förtroenderåden
På sammanträdet den 5 juni kommer frågan om kontaktpersoner från
pensionärsrådet till förtroenderåden att diskuteras.
SPF enkät
Björn Rydh informerade om att SPF Högalid och Maria och har gått ut med en
enkät till 700 medlemmar som är 70 år och äldre och ställt ett antal frågor om hur
de upplever sin livssituation. Enkäten samlas in i början av juni för bearbetning
och resultatet redovisas under hösten.
§ 14
Nästa sammanträde
Tisdag: 5/6
Klockan: 09.30-11.30
Plats: Göta Ark, Medborgarplatsen 25, plan 7, Röda Rummet
§ 15
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet. Ett särskilt
tack riktades till Karin Johansson som i den sammanslagna stadsdelsförvaltningen
lämnar äldreomsorgsfrågorna för att bli chef för utföraravdelningen stöd och
service till personer med funktionsnedsättning.
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Vid protokollet

/Gunilla Jalmarsson

