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Tidpunkt:
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Plats: Telefonmöte
Närvarande:
Anders Lidbeck (SPF), ordförande
Roger Andersson (PRO), vice ordförande
Gunilla Brolin (SPF)
Anita Nordin Vik, PRO
Kim Åsberg (PRO)
Birgitta Dangården (SPF)
Helene Sturzenbecker (SPF)
Christina Folke (SPF)
Kerstin Levisohn (SPF)
Karl-Ivar Borg (SPF)
Frånvarande:
Lena Slotte, avdelningschef
Pia Lindman, rådets sekreterare
Justeras:
Anders Lidbeck (SPF)

Roger Andersson (PRO)

§1 Dagordningens godkännande
Föregående protokoll godkändes. Dagordningen fastställdes.
§2 Val av justerare
Anders Lidbeck och Roger Andersson justerar dagens protokoll.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Äldreomsorgen
Lindhagensgatan 76
Box 490 39
Telefon 08-508 08 418
Äldre direkt 80-65 65
www.stockholm.se

§3 Emil Andersson, Trafikkontoret
Emil Andersson, gatudriftsenheten och Johan Kajmats,
trafikplanerare, besvarar inkomna frågor från pensionärsrådet
rörande bland annat Stockholms framkomlighetsstrategi, hantering
av medborgarförslag, ansvarsfördelning vid
framkomlighetsproblem och olycksfall. Pensionärsrådet önskar ta
del av styrdokument som rör strategier för gående. En del frågor
bordlades.
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§4 Information från stadsdelsförvaltningen
Det pågår rekrytering av ny beställarchef samt enhetschef till
hemtjänsten.
Arbete pågår med att dela hemtjänsten i två lokaler men med
samma enhetschef.
Budgeten för kommande år har fokus på kompetensförsörjning,
kompetenshöjning och kärnverksamheten.
Årets brukarundersökning skickades ut till respondenterna i
samband med det besöksförbud på äldreboende som infördes för
första gången under våren. Det finns med anledning av det
varierande svarsfrekvens och resultaten bör beaktas utifrån det. På
övergripande nivå har hemtjänsten inklusive servicehusen
förbättrade resultat och vård- och omsorgsboendena mer varierat
resultat. Pensionärsrådet önskat ta del av resultaten på enhetsnivå
och resultat från individuppföljningen.
Kungsholmens äldreomsorg deltar i projektet Vi pratar om livet i
samverkan med riksförbundet Hjärnkoll som syftar till att minska
psykisk ohälsa hos män 70+. Projektet pågår i tre år och kommer
att utvärderas av Äldrecentrum. Karl-Ivar Borg och Roger
Andersson är kontaktpersoner mellan projektet och pensionärsrådet.
§5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 23 november
2020
Pensionärsrådet behandlade följande ärenden:
2 -7 Inga synpunkter.
8. Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning.
SPR Kungsholmens, samt KPRs och övriga SPR inom Stockholms
stad, förtroende för brukarundersökningarna avseende
äldreomsorgen är väldigt låg vilket KPR delgivit Socialstyrelsen
och ansvarigt departement om vid flera tillfällen.
13. Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024.
Vi stöder stadsdelsförvaltningens ”Synpunkter och förslag”.
Programmet kan ses som en bottenplatta. Men mycket arbete krävs
för att insatserna ska bli till konkret hjälp och avlastning. Många av
våra medlemmar har gedigna erfarenheter av att ge stöd och hjälp
både som enskilda individer/anhöriga och som lokala
organisationer. SPR vill därför föreslå att samarbetet med
pensionärsorganisationerna på ett mer systematiskt sätt t ex i form
av arbetsgrupper/referensgrupper så snart programmet beslutats
och arbetet påbörjas.
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14. Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution
Vi stöder stadsdelsförvaltningens ”Synpunkter och förslag”.
Beskrivningen av äldre är dock inte lika utförligt som för övriga
målgrupper, varför vissa uppgifter bör framföras. Äldre, som består
av personer över 65 år, är inte en homogen grupp. Den ökar i
storlek såväl när det gäller yngre äldre under 80 år som äldre över
80 år. Äldre som utsätts för våld av olika lag är särskilt sårbara då
de ofta drar sig för att söka hjälp eller anmäla övergrepp som de
varit utsatta för. Förekomsten av våld i olika sammanhang när det
gäller äldre är ett stort samhällsproblem då mörkertalet är stort.
15-17. Inga synpunkter.
Klicka här för att ange text.

§6 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m.
§7 Frågor till nästa sammanträde.
Nästa sammanträde sker måndagen den 14 decmber kl. 10.0012:00. Förmöte kl. 9.00-10.00. Kallelse med information om hur
mötet ska hållas skickas ut en vecka innan sammanträdet. Innan
nästa möte ska Powerpoint kring budget för äldreomsorgen skickas
via mejl,
14 december 2020
- Budget 2021
- Rasmus Jonlund, ordförande i stadsdelsnämnden, bjuds in
till pensionärsrådet sammanträde kl. 11.15
Önskemål om mer info:
- Utvecklingsområden inom äldreomsorgen.
- Stadsdelens dietister.
- Digitala inköp (välfärdteknik).
Kvarvarande gäster 2020
Park och miljö – Helena Åkerlindh parkingenjör på Kungsholmen
Fredrika Orefelt (landskapsarkitekt)
Bilagor:
-
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