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Information

Lars Sonde från Äldrecentrum besöker rådet och berättar om arbetet
med Äldrevänlig stad.
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Biträdande enhetschef Katarina Petrovic besöker rådet och
informerar om arbetet med tryggt mottagande i hemmet.
§1
Fastställande av föredragningslista, val av justerare och tid för
justering

Den utsända föredragningslistan fastställs.
Ingrid Uddén utses att tillsammans med ordförande Inger Stenelo
justera protokollet vilket ska ske omedelbart efter sammanträdet.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäls att protokoll daterat 6 juni 2019 justerats omedelbart efter
sammanträdet.
§3
Anmälan av inkomna handlingar

Inga handlingar anmäls.
§4
Uppföljning av entreprenadavtal för Kristallgårdens vård- och
omsorgsboende

Kristallgårdens vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av
Vardaga Äldreomsorg AB enligt avtal sedan 1 november 2010.
Avtalet gäller till och med den 31 oktober 2019. I mars 2019
genomfördes en avtalsuppföljning. Förvaltningen anser
att entreprenören till övervägande del följer kraven i avtalet.
Förvaltningen kommer att göra regelbundna verksamhetsbesök för
att säkerställa att entreprenören följer avtalet fram till
avtalsperiodens slut.
Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet.
§5
Samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och
Polisregion Stockholm

Stadsledningskontoret har tillsammans med Polisregion Stockholm
tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Målet med
samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas trygghet ska
öka och att den faktiska brottsligheten ska minska. Parterna skapar
genom överenskommelsen förutsättningar och mandat för att stärka
det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
både centralt och lokalt. Ett antal för tillfället prioriterade
utmaningar lyfts fram i en bilaga till överenskommelsen där
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samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. De
prioriterade samverkansområdena bedöms ligga i linje med den
inriktning av de brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser
som lyfts fram i kommunfullmäktiges mål 1.2. Stockholm är en
trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet med synpunkten att äldre och
funktionsnedsatta också bör ingå som prioriterade i
samverkansområdet som rör särskilt utsatta.
Rådet tycker att funktionsrådets förslag om samarbetsgrupper är bra
och då vill rådet delta framgent.
§6
Ekonomisk rapport för juli

Prognosen visar ett underskott på 3,6 mnkr mot budget före
resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 2,3 mnkr
redovisas att underskott om 1,3 mnkr. Prognosen bygger på att
volymerna ligger på samma nivå i snitt enligt budget, resterande
månader.
Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet.
§7
Verkställda beslut och ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 2 2019

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre
månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
samt rapportera så snart ett tidigare icke-verkställt beslut har
verkställts.
För kvartal 2/2019 har tre ärenden inom LSS rapporterats som
verkställda. Fem ärenden inom LSS har rapporterats som ej
verkställda. Tre ärenden har avslutats utan att verkställas. Ett ärende
som rör omsorg för personer med funktionsnedsättning (SoL) har
anmälts som ej verkställt. Fyra ärenden inom äldreomsorg (SoL) har
anmälts som ej verkställda, ett ärende som verkställt och ett ärende
har avslutats utan att verkställas.
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Pensionärsrådet
Rådet tar del av ärendet.
§8
Övriga frågor

Rådet ställer frågan vad som händer med de tomma lägenheterna på
Spikskogatan/Götalandsvägen. Lena Hedin svarar att förvaltningen
har fått besked om att inflyttning kommer påbörjas i nästa
månadsskifte.

Error! No text of specified style in
document.
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

