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Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde
i Hägersten-Liljeholmen 2018-01-24
Närvarande:
Gunnar Carlsson ordförande, SPF Seniorerna
Lars Erik Karlsson vice ordförande, PRO
Agneta Sköldstedt ledamot, PRO
Lola Carlsson ledamot, SPF Seniorerna
Eleonor Ubral ersättare, PRO
Bertil Andersson ersättare, PRO
Birgitta Airas ersättare, SPF Seniorerna
Birgitta Grkovic ersättare, SPF Seniorerna
Förvaltningen:
Marja Kammouna, avdelningschef för Äldreomsorgsavdelningen
Gunilla Olsson, administrativ sekreterare
Förhinder:
Marianne Sundberg ledamot, PRO
Kerstin Svenson ersättare, SKPF Pensionärerna

Tidpunkt:
2018-01-24
Plats:
Förvaltningshuset, Telefonvägen 30, plan 9

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
administrativa avdelningen
Telefonvägen 30
Box 490
12904 Hägersten
Växel 08-50822000
stockholm.se

Gunnar Carlsson
ordförande

Bertil Andersson
justerare

§ 1. Val av mötesordförande, sammanträdets öppnande
och godkännande av dagordningen
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Gunnar Carlsson valdes till mötesordförande och dagordningen
godkändes.
§ 2. Val av justerare
Gunnar Carlsson och Bertil Andersson valdes att justera protokollet.

§ 3. Presentationsrunda
Pensionärsrådets nya medlemmar, Agneta Sköldstedt, Eleonor
Ubral och Birgitta Grkovic hälsades välkomna och alla presenterade
sig.
§ 4. Val av ordförande och vice ordförande
Gunnar Carlsson, SPF Seniorerna, valdes till ordförande och
Lars Erik Karlsson, PRO, valdes till vice ordförande.
§ 5. Anmälan av protokoll
Pensionärsrådet har tagit del av följande protokoll:
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR)
protokoll 2017-12-07
Stadsdelsförvaltningens pensionärsråds
protokoll 2017-12-06
Funktionshindersrådets protokoll 2017-12-07
Protokoll från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds
sammanträde 2017-12-14
Protokoll Hägersten-Liljeholmens lokala brottsförebyggande
råd 2017-12-01

Pensionärsrådets protokoll 2018-12-06
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§ 8. Övriga frågor
Förebyggande av fallskador
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Lola Carlsson väckte frågan om möjligheterna att förebygga
fallskador bland äldre inom Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde. Efter en kort diskussion ställde sig
pensionärsrådet bakom förslaget om att upprätta en åtgärdsplan för
detta ändamål. En sådan plan bör upprättas i samarbete med
stadsdelens pensionärsorganisationer och pensionärsrådet.
Pensionärsrådet föreslår att personer från pensionärsrådet ska ingå i
en arbetsgrupp som ska arbeta med åtgärdsplanen. Marja
Kammouna kommer att ta upp detta på möte med ledningsgruppen.
Arbetsgruppen Tryggare äldre
Tryggare äldre är en arbetsgrupp som är knuten till BRÅ
(Brottsförebyggande rådet). Pensionärsrådets ordförande och vice
ordförande ska delta i arbetsgruppen och representera
pensionärsrådet.

Funktionshindersrådets protokoll 2018-12-07
§ 3. Nämndärenden
Offentliga rum - förslag på komplettering till
framkomlighetsstrategin
Pensionärsrådet ställer sig bakom funktionshindersrådets förslag.
KPR:s protokoll 2017-12-07
Pensionärsrådet påpekar att KPR:s protokoll kunde vara utförligare.
En sammanställning av kommunfullmäktiges anslag till
stadsdelsnämnderna och stadsdelarnas kostnader för äldreomsorgen
åren 2008-2016 finns i en bilaga till protokollet, men den skickades
inte ut till pensionärsrådet. Den kommer att skickas ut inför nästa
sammanträde.

Protokoll från Hägersten-Liljeholmens lokala
brottsförebyggande råd 2017-12-01
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§ 2. Information
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Narmi Ijövandringar
Pensionärsrådet framför att nänniljövandringar är bra och viktiga
och att fler pensionärer borde delta. Pensionärsrådet vill gärna ha
kontakt med den som ansvarar för närmiljövandringama för att
kunna hjälpa till med att sprida information detta.
Protokoll från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds
sammanträde 2017-12-14
§ 2 Verksamhetsplan och budget 2018
Pensionärsrådets synpunkter på verksamhetsplan och budget 2018:
1. Personer över 80 år ska få välja boende i servicehus utan
biståndsbedömning.
2. Andelen avslag i biståndsbedömningen till servicehus måste
minskas.
3. Möjlighet till utomhusvistelse, t.ex. på grund av avsaknad av
hiss, måste beaktas vid biståndsbedöningar.
4. Måltiderna på äldreboenden och de som förmedlas av
hemtjänsten måste förbättras både vad avses kvalitet och
situationen vid intagandet av måltiden.
§ 4 Förlängning av avtal för drift av Fruängsgårdens
servicehusrestaurang samt leveranser av heldygnskost inom
äldreomsorgen
Pensionärsrådet instämmer i särskilt uttalande och ersättaryttrande
av Abit Dundar m.fl. (L), Lars Svärd m.fl. (M) och Lovisa-Teolinda
Pettersson (KD) enligt följande:
"Maten är något av det viktigaste som finns inom äldreomsorgen.
Måltider ger näring, glädje och livskvalitet och är för många några
av dagens viktigaste stunder. Det är inte acceptabelt att våra äldre
får mat med dålig kvalité. Vi ser allvarligt på det som har
framkommit och utgår från att leverantören omedelbart åtgärdar
bristerna. Vi vill att förvaltningen gör systematiska uppföljningar
och redovisar resultatet för nämnden ”

§ 7 Offentliga rum - förslag på komplettering till
framkomlighetsstrategin, yttrande till trafikkontoret
Pensionärsrådet ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
§ 6. Aktuella och kvarstående frågor
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Förtroenderåden
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Marja Kammouna och Anneli Rydström har skrivit ett förslag till
uppdaterade rutiner för förtroenderåd vid servicehus och vård- och
omsorgsboende inom äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning. Marja Kammouna delar ut förslaget på mötet
och ber pensionärsrådet läsa och komma med synpunkter på nästa
sammanträde.
§ 7. Aktuell information från förvaltning
Åsengården drivs nu i Humana omsorgs regi. De allra flesta i
personalen stannar kvar.
Förvaltningen har ett nytt seniorboende, Kastanjen. Det ligger i
Midsommarkransen i den byggnad som en gång i tiden inrymde
Kastanjens servicehus. För att få flytta till seniorboende måste man
vara anmäld till bostadsförmedlingen. Biståndsbedömama kan
hjälpa till med att ansöka om förtur och de som redan bor i
stadsdelen prioriteras. Personer som är över 85 år får automatiskt
förtur till seniorboende.
Förvaltningen gör en genomlysning av boenden i stadsdelsområdet
för att minska kostnaderna för tomgångshyror. I detta arbete
försöker förvaltningen också utöka utbudet av bl.a.
seniorboendeplatser.
Äldreomsorgsavdelningens budget har blivit bättre. År 2016 var det
ett budgetunderskott på 19 miljoner. År 2017 hade
budgetunderskottet minskat till 5 miljoner.
Äldreomsorgsavdelningen har uppnått målen för 2017, men
fortsätter med förbättringsarbetet. De prioriterade områdena är
nutrition, palliativ vård, uppsökande verksamhet och förebyggande
arbete med bl.a. fallskadeprevention. Det är samma prioriterade
områden som 2017.
De palliativa ombuden har nu fått sina diplom. I februari blir delar
av hemtjänstpersonalen silviahemscertifierade. Axelsbergs vårdoch omsorgsboende har fått en sjuksköterska som har särskild
kunskap om palliativ vård.
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Äldreomsorgens personal (inklusive hemtjänstpersonalen) har fått
utbildning av förvaltningens dietist. Fruängsgårdens kök och
restaurang har rustats upp.
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Stadsdelsnämnden har förlängt avtalet med matleverantören
Sodexo. Förvaltningen är dock inte helt nöjd med leverantören och
arbetar tillsammans med Sodexo med täta uppföljningsmöten för att
förbättra kvaliteten.
I februari kommer pensionärsrådet få surfplattor. Vi planerar att ha
en extra sammankomst i februari med genomgång av hur man
använder surfpalttorna.
Trekantens enhetschef, Päivi Palomäki, är nu tillförordnad
enhetschef för Axelsbergs vård- och omsorgsboende efter att Tuija
Illman slutat som enhetschef. Peter Hultberg är tillförordnad
biträdande enhetschef.
§ 8 Ärenden till stadsdelsnämnden
Pensionärsrådet påpekade att verksamhetsplanen för 2018 inte har
skickats ut till dem. Den borde ha skickats till sammanträdet
2017-12-06.
Pensionärsrådet önskar ta del även av bilagorna till ärende 13,
Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen 2017. Sekreterare
Gunilla Olsson kommer att maila bilagorna till pensionärsrådet.
§ 9 Övriga frågor
Planering för pensionärsrådet 2018
Det måste göras en ny folder om pensionärsrådet för 2018. Det är
viktigt att den innehåller tydliga anvisningar om hur man hittar
pensionärsrådets protokoll på Stockholm stads hemsida.
Förvaltningens informatör ska bjudas in till pensionärsrådets
sammanträde för att bl.a. diskutera detta.

§10 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 7 mars 2018 kl. 14:00, med förmöte
kl.13:00.
§11 Sammanträdet avslutas
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Ordförande tackade alla för dagens möte och förklarade därmed
sammanträdet avslutat.

Error! No text of specified style in
document.

