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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes.
Medlemmarnas organisationstillhörighet samt närvaro:
Närvarande medlemmar:
Christer Bertling (OPOL) PRO
Gunnar Carlsson (OPOL) SPF
Marianne Sundberg (OPOL) PRO
Maria Renmyr (OPOL) SPF
Hans-Åke Lundgren (OPOL) SKPF
Ersättare:
Birgitta Airas (OPOL) SPF
Sune Pettersson (OPOL) PRO
Torbjörn Sundsgård (OPOL) SPF
Åke Lif (OPOL) (PRO)

§2
Val av justerare
Christer Bertling PRO, ordförande och Torbjörn Sundsgård, SPF
valdes att justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker
17 september via mejl.
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§3
Tema: Förebyggande arbetet mot vräkningar
Malin Hedberg, biträdande enhetschef Beställarenheten informerar
om vräkningsförebyggande arbetet och vad äldre kan få stöd.
I förvaltningen finns en BOSAM grupp som består av
representanter från varje enhet inom socialtjänsten samt
förvaltningens uppsökare. Där samverkas det kring
vräkningsärenden som inkommit till stadsdel.
Stadsdelen får varje vecka in anmodan om avhysning som kommer
från fastighetsbolagen. Samma anmodan går även till personen som
riskerar att bli avhyst. Orsaker som föranleder risk för att bli avhyst
är hyresskulder, vanvård och störningar. När anmodan inkommer
till socialtjänsten tar socialtjänsten kontakt med personen och
erbjuder hjälp och stöd.
Att äldre blir avhysta är inte vanligt men vanliga orsaker till att
äldre riskerar att bli avhysta är hyresskulder eller vanvård, mindre
vanligt är störningar. Stöd och hjälp finns att få om den enskilde
vill det. Det kan handla om insatsen boendestöd eller på sikt en
God Man. Vanvård beror ofta på samlarbeteende och även där
erbjuds stöd från socialtjänsten. Där behövs det starta upp en
saneringsprocess. Beställarenheten och enheten för ekonomiskt
bistånd samarbetar med varande i dessa ärenden. Har den enskilde
ekonomiska resurser så betalar den enskilde sin sanering själv
annars får personen ansöka om ekonomiskt bistånd och då står
socialtjänsten för kostnaden.
Pensionärer med låga pensioner kan ansöka om bostadstillägg om
pensionen inte är tillräcklig. Om personen har svårt att ansöka kan
stöd ges genom boendestöd för att hjälpa till med ansökningen.
Uppsökarna i stadsdelen träffar regelbundet de större hyresvärdarna
t ex Stockholmshem för samverkan i förebyggande arbetet kring
vräkningar. När det gäller hur stor en hyresskuld får bli innan
personen riskerar att bli avhyst regleras av fastighetsvärdens
stadgar. Oftast handlar det om 2-3 månaders hyresskuld men det
har hänt att privata värdar har låtit det gå så långt som upp till ett
års hyresskuld.
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§4
Aktuell information från förvaltningen
Marja Kammouna, avdelningschef för äldreomsorg informerade
om:
 Uppdatering om Covid-19
Ingen smitta inom någon av våra verksamheter, varken
på särskilt boende eller inom hemtjänsten.


Anhörigbesök på särskilda boenden
Även om restriktioner har lättat så önskas att besöken
meddelas till personalen i förväg för att på så sätt ändå
kunna ordna så att besöket genomförs på ett tryggt och
säkert sätt.



Tertialrapport 2
Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat gällande
ekonomin samt att vi förväntar oss att ha uppfyllt våra
mål i slutet av året genom det arbete som gjort och som
fortsätter göras inom äldreomsorgen.
Vi räknar med ökade kostnader i och med Solbergas
avveckling och det handlar då om personalkostnader,
flytt- och kostnader samt omstruktureringskostnader.
Dessa kostnader är med räknade i nollresultatet.



Avvecklingen av Solberga
Kommunstyrelsens ekonomiutskott fattade sitt beslut
den 25 augusti och nästa steg är nu inlett.
Projektgruppen som består av en projektstödjare
(externs person), representanter från HR och ekonomi,
kommunikation samt verksamhetsledningen ingår. De
har påbörjat arbetet med att kartläggning av olika
områden. Kartläggningen som rör personal –
tillsvidareanställda, vakant tjänster och hur många som
är över 60 år som kan erbjudas särskild avgångspension.
Samt upprättande av en resurspool som ska bistå
utförarverksamheterna behov av vikarier.
På Solberga bor idag 49 personer varav 25 personer är
från stadsdelen. Kontakt har påbörjats för att lyssna in
deras önskemål om flytt. Majoriteten önskar bo kvar i
stadsdelen och vi har möjlighet att erbjuda detta då vi
har Fruängsgården och Axelsberg som har tomma
lägenheter. Tidsplanen är att påbörja flytten av de
boende under oktober och november och att det till
december är tomt. Avvecklingen med flytt och städning
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ska vara slutförd 2021-12-31 som är sista dagen som vi
stadsdelen har tillgång till lokalerna.


Tidsplan budget
Pensionärsrådet undrar hur tidsplanen ser ut gällande
budget?
Ingen tidsplan är upprättad än då vi inte har fått veta
vilket datum som Kommunfullmäktige släpper
budgeten. Preliminärt kan det röra sig om den 6 eller 13
oktober.



Statligt bidrag
Pensionärsrådet har fråga kring de 4 miljonerna som
tilldelats oss av totalbeloppet på 405 miljonerna. Vad
har dessa pengar använts till och hur ser
fördelningsprincipen ut?
Vi har fått 4 miljoner av dessa 400 miljonerna och vi har
valt att använda medlen till:
o Mat och måltider för att förebygga undernäring,
genom ett samarbete mellan hemtjänst,
äldreomsorgens dietist och primärvårdsrehab.
o Förebyggande enheten och deras hälsofrämjande
aktiviteter.
o Fixartjänsten för att arbeta proaktivt med
fallolyckor.
o Tryggt Mottagande – en del av deras arbete för
en trygg utskrivning från slutenvården.
Fördelningen av medlen beror på olika faktorer, det kan
handla om storlek på stadsdel, andel äldre osv. När
medlen fördelas är det inte alltid stadsdelen får hela
ansökta summan beviljad utan endas en del. Viss del av
stimulansmedlen kan även bli kvar centralt hos
äldreförvaltningen.
Rådet önskar kontaktuppgifter till de som fördelar
stimulansmedel.



Volontärbyrån
Pensionärsrådet undrar vem som är föreningsansvarig i
stadsdelen? På Seniorhälsans dag 14/9 på Axelsbergs
aktivitetscenter deltog Volontärbyrån, som informerade
om att de har sedan 2020 ett offentligt partnerskap med
Stockholms Stad gällande stöd till äldre att bryta
ensamheten. Det övergripande målet för partnerskapet
är att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom att
främja en utveckling där fler stockholmare vill engagera
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sig för äldre samt att stötta ideella föreningar som
arbetar för äldre kring hur de kan rekrytera fler
volontärer till sina verksamheter. Tanken är att man ska
ha ett samarbete mellan stadsdelen och ideella
föreningen och föreningen kan få hjälp av
Volontärbyrån att anlita t.ex. cirkelledare eller t.ex.
styrelsemedlem. Vi fick rådet att fråga äldreomsorgen i
Hägersten-Älvsjö vem som där är ansvarig för att sen
kunna gå vidare om detta är intressant för
pensionärsföreningarna.
I förvaltningen är det Susanne Forss Gustafsson som
ansvar för föreningsbidrag samt att det går även bra att
kontakta Maria Nord-Berge som är enhetschef på
Enheten för utveckling och förebyggande arbetet.
§5
Anmälan av protokoll
Stadsdelsnämndens sammanträde 26 augusti 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
KPR:s sammanträde 24 augusti 2021
Pensionärsrådet lämnar synpunkter gällande punkt 10.1
SPR noterar att KPR:s boendegrupp ska ta upp frågan om
hyreskostnader för de särskilda boendena i Stockholm jämfört
med vanliga hyresrätter. Utifrån vad som då framkommit
återkommer SPR om hyressättningen av de särskilda boendena i
vår stadsdel.
Rådet för funktionshinderfrågor 18 augusti 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
Pensionärsrådets sammanträde 18 augusti 2021
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
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§6
Ärenden till Stadsdelsnämnden
Ärende 5 Tertialrapport 2
Frågor kommer på nästa sammanträde då rapporten
publicerades under dagen och rådet har inte hunnit ta del av den
till detta sammanträde.
Ärende 7 Digitala fixartjänster för äldre
Pensionärsrådet vill lyfta fram att denna typ av verksamhet även
finns att tillgå utanför förvaltningen. SPR vill betona vikten av
att den som bistår äldre med digitala fixartjänster inte begär
eller tar del av Bank ID eller andra säkerhetskoder samt att man
i övrigt tar hänsyn till den personliga integriteten hos den man
hjälper.
Ärende 11 Cykelstaden – cykelplan för Stockholm och 12
Trafiksäkerhetsplan för Stockholm
Pensionärsrådet ser positivt på att fallolyckor har fått plats i
Trafiksäkerhetsplanen och att halkmetoder upprättats för även
gångbanor och inte bara cykelbanor. Gällande elsparkcyklar vill
pensionärsrådet att det övervägs en hastighetsbegränsning då
de idag går alldeles för fort.
§7
Övriga frågor
Höstens möte med Pensionärsrådet och gruppledarna i nämnd
bestäms till den 27 oktober kl. 16:00-17:00.
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ANTECKNING TILL PROTOKOLL PENSIONÄRSRÅD 2021-09-15.
Rapporten från äldreförvaltningens inspektörer angående. Attendo Långbroberg. Inspektionen
gällde mat och måltider, bemanning, larmutrustning, dokumentation och avvikelsehantering.
Angående bemanningen var den i vissa fall avsevärt lägre än planerat. Allvarligt tycker vi.
Angående mat och måltider tyder det på att omvårdnadspersonalen uppmärksammar risken för
undernäring och att samverkan mellan personalen fungerar bra. Bemanningen är enligt
personalen alltför låg. Personalen upplever stress och tid saknas. Bemanningen varierar mellan
olika plan och det fungerar inte så bra med extra personal. Bemanningen anses vara det största
problemet och ökades den skulle det fungera bättre. Samtlig personal bekräftar att de
dokumenterar i Safe Doc. Mer än hälften av personalen berättar att datorerna är långsamma,
gamla och har dålig uppkoppling till internet. Det finns också brister i den interna rapporteringen
av synpunkter, klagomål och avvikelser. Vissa i personalen upplever att de inte blivit lyssnade på.
Vi ser också allvarligt på att vissa larmtelefoner är trasiga och varit det i flera år.
Sammanfattningsvis tycker vi det är allvarligt med att inte bemanningen fungerar bra att det kan
vara svårt att dokumentera, att det är för gamla datorer och att det finns brister i den interna
rapporteringen.
Pensionärsrådet 2021-09-15

