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Gunnar Carlsson

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg
Telefonvägen 30
Box 490
12904 Hägersten
Växel 08-508 220 00
stockholm.se

Lola Carlsson

§ 1. Val mötesordförande
Gunnar Carlsson valdes till mötesordförande
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§ 2. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen
Gunnar Carlsson förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes
med tillägg av § 4 a. om Anmälan av protokoll.
§ 3. Val av justerare
Gunnar Carlsson och Lola Carlsson utsågs att justera dagens
protokoll.
§ 4. Val ordförande och vice ordförande
Pensionärsrådet beslutade av välja Gunnar Carlsson, SPF, till
ordförande och Ingrid Uddén, PRO, till vice ordförande.
§ 4 a. Anmälan av protokoll
Pensionärsrådet saknade paragrafen Anmälan om protokoll från
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och
stadsdelsnämnden samt Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR),
för genomgång, synpunkter och frågor.
(Protokoll från Hägersten-Liljeholmens och Älvsjös
stadsdelsnämnder och råd).
KPR
Pensionärsrådet har tagit del av KPR: S protokoll från
sammanträdet den 16 juni 2020, som var utsänt.
§ 6 a. Äldreomsorgens Årsrapport 2019
Pensionärsrådet stödjer KPR: S yttrande.
§ 9. Övriga frågor
Äldreborgarrådet Erik Slottner informerade.
Utifrån äldreborgarrådets information och KPR: S frågor, tog
pensionärsrådet följande frågor.
Riktlinjerna för besök av anhöriga på äldreboende
Pensionärsrådet undrade hur det fungerar med anhörigbesöken på
stadsdelens äldreboenden. Hur många besök görs?
Svar: Äldreboendena erbjuder förbokade utomhusbesök för
anhöriga. En personal följer med den boende under besöket. Vi har
plexiglas mellan anhörig och den boende. Fruängsgården har ca 50
anhörigbesök per vecka.
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Pensionärsrådet anser att det är viktigt att det finns med
representanter för äldre i granskningskommission. Rådet ser gärna
att representanter från KPR ingår i granskningskommissionen.
§ 5. Aktuell information från förvaltningen
Marja Kammouna, avdelningschef för äldreomsorgen, informerade
rådet om aktuella frågor.
Den nya organisationen för Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning
är på plats. Sammanföringen av de båda stadsdelsförvaltningarna
har gått bra. För äldreomsorgens del är det främst beställarenheten
äldre och hemtjänsten som berörs. Förvaltningarnas beställarenheter
har blivit en beställarenhet för äldre med Kerstin Malmport som
enhetschef. Älvsjös hemtjänst och Hägersten-Liljeholmens
hemtjänst har sammanförts till Hägersten-Älvsjös hemtjänst med
AnneCharlotte Persson som enhetschef.
Äldreomsorgens ekonomi är ansträngd, som bland annat beror på
ökade personalkostnader på grund av coronapademin.
De tomma servicehuslägenheterna på Fruängsgårdens servicehus,
A-huset, kommer att hyras ut till nyanlända under tiden planeringen
för ombyggnad till seniorboende pågår. Detta innebär att
förvaltningen inte har några hyreskostnader, vilket är positivt för
äldreomsorgens ekonomi.
För att stärka och samla äldreomsorgens utvecklingsarbete har en
egen enhet bildats ”Enheten för utveckling och förebyggande
arbete”. Uppdraget omfattar bland annat de öppna mötesplatserna,
anhörigstöd och förebyggande insatser samt att följa aktuell
forskning och svara för metodutveckling. Ett prioriterat uppdrag är
insatser för att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.
Enhetschefen bjuds in till pensionärsrådet under hösten för att
berätta om enhetens verksamhet och planer.
Pensionärsrådets frågor och förvaltningens svar
Pensionärsrådet hade ställt några frågor till förvaltningen inför
mötet som förvaltningen svarat på. Se bilaga 1.
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Avdelningschefen inledde med att säga att förvaltningen kommer
att ta del av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO: S) fördjupa
tillsyn och använda resultaten i äldreomsorgens utvecklingsarbete. I
tillsynen ingår Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och
Solberga vård- och omsorgsboende.
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Vid sammanträdet ställde rådet nedanstående frågor till
förvaltningen.
Syrgas och dropp på äldreboende
Kan den boende få syrgas och dropp?
Svar: Det är alltid läkaren som gör den individuella medicinska
bedömningen och ansvarar för och ordinerar patientens medicinska
behandling, till exempel syrgas och dropp. Verksamheten ansvarar
för och utför hälso- och sjukvård enligt läkarens ordination upp till
sjuksköterskenivå.
Läkarinsatser
Är förvaltningen nöjd med läkarinsatserna? Är det samma
läkarföretag på stadsdelens äldreboenden? Kommer läkaren på
besök en gång i veckan?
Svar: Verksamheterna har ett bra samarbete med läkarföretaget. Ja,
boendena har samma läkarföretag. Läkaren besöker äldreboendet
minst en gång i veckan.
Samverkan mellan hemtjänst och vårdcentral
Hur fungerar samverkan med vårdcentralerna?
Hemtjänstens förstärkningsteam för covid-19 har hittills haft ett
fåtal brukare med covid-19 eller misstänkt smitta. I dagsläget har
hemtjänsten två brukare med misstänkt covid-19.
Förstärkningsteamet har ett nära och bra samarbete med
vårdcentralen och följer upp vartefter.
Samarbete kan i övrigt växla med de olika vårdcentralerna.
Personalansvar – enhetens storlek
Hur stora är arbetsgrupperna inom äldreomsorgen?
Svar: Det varierar mellan ca 35-50 personal beroende på
verksamhet och vilka yrkesgrupper som finns.
Äldreomsorgens biträdande chefer har personalansvar och
utbildning i arbetsledning, arbetsmiljö och arbetsrätt. Bitr.
enhetschef håller i medarbetarsamtalen och lönesätter tillsammans
med enhetschef.
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Minska antalet timanställda
Pensionärsrådets fråga gällde vad som görs för att minska antalet
timanställda. Vad menar förvaltningen med att enheterna i dagsläget
har en överkapacitet av personal som inte är timanställda?
Svar: Med anledning av coronapademin har fler personal
rekryterats, vilka är månadsanställda till augusti - oktober. Personal
som varit sjukskrivna är också tillbaka i tjänst. Detta innebär att
enheterna har en överkapacitet av personal och nästan inga
timanställda.
Sjuksköterskebemanningen
Hur är det med rekrytering och bemanningen av sjuksköterskor?
Svar: Liksom sjukvården har också äldreomsorgen svårigheter att
ibland bemanna sjukskötersketjänsterna. Våra äldreboenden
behöver då anlita bemanningsföretag.
Stöd till anhöriga
Anhöriga gör betydande insatser men behöver också stöd.
Pensionärsrådet tog upp att stödet till anhöriga behöver stärkas och
byggas ut.
Svar: Stödet till anhöriga en mycket viktig fråga. Äldreomsorgen i
Hägersten-Liljeholmen har en modell där personal i verksamheterna
utbildas till anhörigombud, som stöd för de anhöriga. Arbetet med
att utveckla anhörigombud fortsätter och anhörigkonsulenten
kommer att utbilda personal och anhörigombud vid verksamheterna
i Älvsjö.
Stödja och förebygga ensamhet
Vilka planer finns för att stödja och förebygga ensamhet bland
äldre?
Svar: Äldreomsorgens ”Enhet för utveckling och förebyggande
arbete” planerar insatser för att förebygga ensamhet. Ett konkret
exempel för att påverka den psykiska hälsan och minska ensamhet
och oro kommer boenden, seniorer och anhöriga till boende ges
möjlighet till samtalsgrupper genom att personal utbildas till
samtalsledare i existentiella samtal.
Missbruk hos äldre
Hur arbetar äldreomsorgen med att hjälpa äldre som har
missbruksproblem?
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Svar: Äldreomsorgens beställarenhet samarbetar med
förvaltningens Vuxenenhet som arbetar med att ge stöd och hjälp
till personer med missbruksproblem.
§ 6. Sammanträdestider
Förslag till sammanträdestider för hösten godkändes.
 Onsdag 19 augusti kl. 14:00
 Onsdag 16 september kl. 14:00
 Onsdag 14 oktober kl. 14:00
 Onsdag 18 november kl. 14:00
 Onsdag 9 december kl. 14:00
§ 7. Ärenden till stadsdelsnämnden
Ärende 2: Medborgarförslag om förbättringar i Botviksparken
Pensionärsrådet ställer sig bakom medborgarförslaget om
förbättringar i Botviksparken.
Ärende 3: Verksamhetsplan för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Av verksamhetsplanen framgår att äldreomsorgen får en minskad
budget jämfört med bokslutet. Pensionärsrådet framförde att det
behövs mer och inte minskade resurser till äldreomsorgen. Det finns
också orättvisor hur resurserna fördelas mellan stadsdelsnämnderna.
Pensionärsrådet Hägersten-Liljeholmen skickade i maj ett brev till
ansvariga politiker i staden och som bland annat tar upp stadens
orättvisa fördelningssystem av pengar till stadsdelsnämndernas
äldreomsorg. Se bilaga 2. Pensionärsrådet har inte fått något svar på
sin fråga.
Ärende 7: Covid-19 på Fruängsgården
Pensionärsrådet framförde att det är viktigt att den boende får den
mediciniska behandling som hen behöver, t.ex. att kunna få syrgas
och dropp på äldreboendet.
§ 8. Ärende under beredning
Samrådsbrev - Förslag till detaljplan för Kabelverket 2 i stadsdelen
Solberga.
I detaljplanen finns förslag om en ny byggnad för kontor och
bostäder bakom det gamla Klockhuset vid Älvsjövägen/
Götalandsvägen. Den nya byggnadens högsta del blir 14 våningar.
Pensionärsrådet tycker att bostäderna i den nya byggnaden skulle
vara passande för seniorbostäder.
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Det finns ett stort behov av att bygga fler bostäder som är anpassade
utifrån seniorers/”friska äldres” behov. Tillgängliga bostäder som är
centralt belägna med närhet till centrum och kommunikationer.
Det kan vara mindre lägenheter med gemensamma utrymmen i
fastigheten för social gemenskap och aktiviteter.
Tillgängliga och anpassade bostäder gör det möjligt för äldre att
hålla sig friska längre och kunna leva ett självständigt liv. Behovet
behöver belysas tydligare i stadsdelsnämndernas/regionernas
boendeplaner för äldre och i stadens övergripande boendeplanering
för äldre, menar pensionärsrådet.
§ 9. Övriga frågor
Sammanträden via skype
Pensionärsrådet ser gärna att pensionärsrådets sammanträden kan
hållas via skype med bild. Ledamöterna behöver få instruktioner
och hjälp med den tekniska delen.
Sex av pensionärsrådets ledamöter har ”paddor och det behövs fyra
till paddor till de nya ledamöterna.
Politikermöte
Pensionärsrådet vill att det ordnas ett politikermöte, ett skype-möte.
Sekreteraren vidarebefordrar frågan till stadsdelsdirektören och
nämndsekreteraren.
Frågor till politikerna mejlas till Gunnar Carlsson för
sammanställning.
Bilagor
Bilaga 1: Svar på pensionsrådets frågor till mötet den 19 augusti.
Bilaga 2: Angående budget för äldreomsorg.
Brev från SPR Hägersten-Liljeholmen till politiker i nämnden,
finansborgarråd Anna König Jerlmyr och äldre- och
trygghetsborgarråd Erik Slottner.
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