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§ 1. Sammanträdets öppnande och godkännande av 

dagordningen 
Vice ordförande var mötesordförande då ordförande hade förhinder. 

 

Gunnar Carlsson öppnade mötet och dagordningen godkändes. 

 

§ 2. Val av justerare 
Gunnar Carlsson och Birgitta Airas valdes att justera protokollet. 

 

§ 3. Besök av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
Agneta Blomkvist och Charlotta Sahlman hälsades välkomna.  

 

Agneta går i pension och hennes efterträdare Charlotta Sahlman 

presenterades. Charlotta har lång erfarenhet av vård, omsorg och 

palliativ vård inom äldreomsorgen. Hon kommer närmast från 

Älvsjö stadsdelsförvaltning, där hon varit chef för den legitimerade 

hälso- och sjukvårdspersonalen (sjuksköterskor, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter/sjukgymnaster) på Solberga vård- och 

omsorgsboende samt verksamhetsutvecklare.  

 

Agneta informerade om och svarade på pensionärsrådets frågor om 

hälso- och sjukvården i äldreomsorgens verksamheter. 

 

Uppdrag och organisation 

Pensionärsrådet frågade om reglering av MAS-uppdraget och var i 

förvaltningens organisation som MAS finns samt om samverkan 

med andra förvaltningar.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är en lagreglerad tjänst 

med ett tydligt uppdrag. Uppdraget har fokus på patientsäkerheten 

och omfattar hälso- och sjukvården i dagverksamhet och i särskilt 

boende. I särskilt boende ingår servicehus och vård- och 

omsorgsboende inom äldreomsorgen. Inom social omsorg ingår 

särskilt boende socialpsykiatri samt LSS-boenden. 

 

I nuvarande organisation tillhör MAS administrativa avdelningen 

med avdelningschefen som närmste chef.   
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I den nya organisationen fr.o.m. januari 2020 kommer MAS att vara 

placerad direkt under stadsdelsdirektören i stadsdelsdirektörens 

stab.  

 

Förvaltningen har två anställda medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Älvsjö 

(Västra Söderort). Det är Agneta/Charlotta och Kristina Ström. 

Förvaltningarna har ett nära samarbete och tar bland annat fram 

gemensamma rutiner och olika stöddokument.  

 

Via äldreförvaltning sker också samverkan med övriga 

stadsdelsförvaltningar. 

 

Hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen 

På vård- och omsorgsboende och servicehus har verksamheten  

ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med 

sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/ 

sjukgymnast. Region Stockholm (landstinget) ansvarar för 

läkarinsatserna. På Axelsbergs vård- och omsorgsboende, 

Axgårdens vård- och omsorgsboende, Fruängsgårdens vård- och 

omsorgsboende och Fruängsgårdens servicehus utförs 

läkarinsatserna av läkarföretaget Familjeläkarna Saltsjöbaden samt 

på Trekantens servicehus fr.o.m. 1 oktober 2019.   

 

Mål och förebyggande riskbedömningar 

Pensionärsrådet frågade om MAS:s bedömning av hälso- och 

sjukvårdsinsatsernas kvalitet i äldreomsorgen och uppfyllelse av 

målen. 

 

Agneta följer regelbundet upp kvalitetsindikatorer vid vård- och 

omsorgsboende och servicehus bland annat indikatorer gällande 

individuella riskdömningar för fall, undernäring och trycksår. 

Resultaten redovisas i en årlig rapport ”Kartläggning av hälso- och 

sjukvårdsinsatser”, av MAS. Förra året nåddes inte målet på 90 

procents genomförda riskbedömningar. Enheterna har intensifierat 

sitt arbete och nya mätningar som gjorts i mars, maj och september 

visar på resultat runt 90 procent. De individuella riskbedömningarna 

är viktiga för att förebygga fall, undernäring och trycksår.  

 

Verksamhetsuppföljning och oanmälda nattbesök genomförs.  

 

Maten och måltiden har stor betydelseför de äldres välmående. Det 

serveras frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål. Många 

av personalen har arbetat länge och känner väl till de äldres vanor.  

Mätning av nattfasta (ej mer än 11 timmar) genomförs. 
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Äldreomsorgens dietist arbetar med kost- och nutritionsfrågor och 

ger stöd till enheternas kostombud och övrig personal, men kan 

också bedöma och göra individuellt anpassade insatser för boende. 

 

Den samlade bedömningen är att hälso- och sjukvården i 

äldreomsorgen håller en god kvalitet. 

 

Resurser 

Pensionärsrådet undrade om resurserna för hälso- och 

sjukvårdsinsatserna i äldreomsorgens verksamhet är tillräckliga. 

 

Ja, resurserna är fullt tillräckliga när tjänsterna är besatta. Det finns 

svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Pensionsavgångar pågår 

och kompetensförsörjningen är en viktig fråga.  

 

Kommunal hemsjukvård 

Pensionärsrådet undrade hur det går med kommunaliseringen av 

hemsjukvården.  

 

Det har gjorts försök till kommunalisering av hemsjukvården i 

Stockholm, både 2012 och 2018, men man har stött på problem och 

svårigheter. En fråga är t.ex. hur hemsjukvården ska organiseras och 

vara förenlig med valfriheten, det vill säga den enskildes möjlighet 

att välja utförare. Det finns många utförare att välja på såväl inom 

staden/kommunen som inom Region Stockholm. 

 

Moderna äldreboenden 

Pensionärsrådet tog upp att det har visat sig att äldreboenden som 

har ”mjuka golv” har skadorna vid fall minskat/blivit mindre 

allvarliga. Vad gör förvaltningen i denna fråga? 

 

Det är närmast en fråga för fastighetsägaren Micasa.  

Vid renovering, ombyggnation och när nya äldreboenden byggs är 

detta en viktig fråga att beakta.  

 

§ 4. Anmälan av protokoll och skrivelser 

Rådet har tagit del av följande protokoll 

 Stadsdelsnämnden 29 augusti 

 Pensionärsrådet 21 augusti 

 Rådet för funktionshinderfrågor 22 augusti 

 Kommunstyrelsens pensionärsråd – inget möte i augusti 

 

Pensionärsrådet hade följande synpunkter. 
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Stadsdelsnämndens protokoll 

Ang. § 2Medborgarförslag om boulebana på Elsa Beskows gata i 

Fruängen. 

Se § 6 Ärenden till stadsdelsnämnden. 

 

Pensionärsrådets protokoll 

Pensionärsrådet hade inga synpunkter. 

 

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 

Ang. § 7. Rådets ordförande har i uppdrag att ordna en träff med 

pensionärsrådet. 

 

Pensionärsrådet tycker det är bra att råden träffas någon gång per år 

och ser fram emot inbjudan från ordföranden i rådet för 

funktionshinderfrågor. 

 

§ 5. Aktuell information från förvaltningen 
Marja Kammouna informerade om följande aktuella frågor. 

 

Kulturfestivalen 

Kulturfestivalen pågår med massor av roliga och uppskattade 

aktiviteter i äldreomsorgens verksamheter.  

 

Artikel om Trekantens servicehus 

Det kommer en artikel i lokalpressen om problem med att obehöriga 

tar sig in på Trekantens servicehus. Rubriken kan vara något 

missvisande och kan skapa onödig oro bland våra äldre i 

stadsdelsområdet och även bland deras anhöriga, menar Marja. 

 

Servicehuset har förutom lägenheter även en restaurang och en 

minilivsbutik som är öppna för allmänheten, något som gör det 

svårt att helt stänga byggnaden för obehöriga. 

Vid några tillfällen har man fått kalla på väktare för att avhysa 

obehöriga. Det är nu lugnt på servicehuset. Förvaltningen arbetar 

med trygghetsskapande åtgärder, där fastighetsägaren ser över vilka 

åtgärder som behöver vidtas för ökad trygghet, såsom skalskydd 

och låssystem. Förvaltningen har en säkerhetssamordnade som 

tillsammans med polisen arbetar med alla trygghetsfrågor i området 

- ”Platssamverkan Liljeholmen”. 

Tertialrapport 2 
Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott med 18,9 mnkr 

jämfört med budget. Underskottet finns hos såväl beställaren som 
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utförarna. Tomgångskostnaderna för outhyrda lägenheter, som 

främst finns på servicehusen, uppgår till över 6 mnkr.  

Förskolan och administrationen visar på överskott. Prognosen för 

förvaltningen visar ett underskott på totalt 4,8 mnkr. 

Målen för äldreomsorgen bedöms uppfyllas. Några viktiga uppdrag 

som tas upp är att bryta äldres ensamhet och isolering, matlyftet, 

mötesplatserna, kvalitetsutveckling inom demensvården med 

Silviahemscertifiering av Fruängsgården samt volontärer som kan 

bidra till ökad kvalitet i äldreomsorgens verksamheter. 

 

Det kommer att behövas större åtgärder och förändringar för att 

äldreomsorgen ska kunna minska det stora underskottet och uppnå 

en budget i balans.  

 

Budgetpropositionen för 2020 

I dag den 18 september överlämnar regeringen budgetpropositionen 

för 2020 till riksdagen. Medel som riktas till kommunerna för 

insatser för äldre handlar bl.a. om demensvården, insatser mot 

ensamhet, digitalisering och nya äldreboenden samt insatser till 

verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja 

idrott för äldre. 

 

Stadens budget för 2020 

Den 9 oktober presenteras stadens budget för 2020. 

 

§ 6. Ärenden till stadsdelsnämnden 

Pensionärsrådets har tagit del av nämndärendena. 

 

Ärende 2. Medborgarförslag om badplatsen vid 

Skoflickargränd 

Pensionärsrådet stödjer förslaget. 

 

Ärende 3. Boulebana på Elsa Beskows gata i Fruängen 

Pensionärsrådet undrar varför förvaltningen skriver att man avråder 

att gå vidare med medborgarförslaget om boulebanan eftersom 

marken är kvartersmark och enligt plan ska bebyggas.  

 

Pensionsrådet har uppfattat att det inte ska byggas några hus här, det 

har varit stora protester av kringboende om detta.  

 
Förvaltningens svar: Eftersom det berör kvartersmark och inte 

parkmark har förvaltningen inget mandat att agera i frågan. Se 

tjänsteutlåtandet. 
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Ärende 4: Tertialrapport 2 för 2019 

Ej publicerat  

 

Pensionärsrådet tar upp ärendet på nästa sammanträde. 

 

Ärende 5-7: Rådet har inga synpunkter. 

 

Ärende 8: Regional överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 

I den regionala samverkansöverenskommelsen beskrivs fristdagar 

m.m. gällande utskrivning från den somatiska slutenvården och den 

psykiatriska slutenvården. 

 

Rådet undrar vad som gäller för personer med demenssjukdom. 

 

Förvaltningen svarade att den somatiska slutenvården även omfattar 

demensvården/personer med demenssjukdom. 

 

Ärende 9: Installera solcellsdrivna parkbänkar –  

motion från SD 

Pensionärsrådet instämmer i förvaltningens svar.  

 

§ 7. Aktuella och kvarstående frågor 

 Projekt Äldrevänlig stad – Lars Sonde från 

Äldrecentrum inbjuds till rådet den 20 november för 

information och dialog kring Äldrevänlig stad. Se 

enkätfrågorna till rådet. 

 Matpolicyn och Matlyftet, kontinuerlig uppföljning. 

 Språklyftet. Ingen ny information. 

 Klocka till Liljeholmstorget. Marianne Sundberg skickar 

skrivelse till trafikkontoret. 

 Skrivelse om buss/närtrafiken, Marianne Sundberg. 

 Studiebesök på La Casa och Åsengården. Representanter 

från rådet (2-3 personer) är välkomna på studiebesök till 

båda verksamheterna. Anneli Rydström mejlar 

kontaktuppgifter till rådet. 

 Bjuda in rådet och cheferna till möte om 

volontärverksamhet. Möte har ägt rum den 11 

september, ett bra och givande möte.  

 Hjärtstartare Hövdingagården.-Frågan stryks. 

 Rapportering av lex Sarah- Ingen lex Sarah. 

 Rapportering av lex Maria- Ingen lex Maria. 

 Stående punkt på dagordningen med fördjupningsfråga. 

 Bjuda in KPR:s boendegrupp. Lars-Erik Karlsson har 

varit i kontakt med KPR:s representanter. Positiva till att 

komma till rådet. 
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 Bjuda in den kommunala hemtjänsten. 

 Bjuda in/nå privata hemtjänstutförare: Fråga för 

äldreförvaltningen. Lars-Erik Karlsson tar upp detta med 

KPR:s arbetsgrupp för hemtjänstfrågor. Anneli 

Rydström mejlar hemtjänstavtalet till pensionärsrådet.  

 Information till Marie Bergström om manskören. Marie 

har fått information och hör av sig till Lars-Åke 

Lundgren. 

 Uppmärksamma/ta upp den tidigare skrivelsen om att 

hyra ut tomma servicehuslägenheter till studenter. 

 Ev. skrivelse ang. samverkan mellan huvudmännen, 

kommun och Region Stockholm - äldreomsorgen och 

sluten- öppenvården/primärvården), rådet. 

 IPadutbildning. Anneli Rydström återkommer med 

förslag och upplägg.  

 

§ 8. Frågor till nämnden den 16 oktober 
Rådet gick genom frågorna till nämnden, som sammanställts av 

Gunnar Carlsson. Justering gjordes av uppgift om äldreomsorgens 

underskott. Frågorna godkändes. 

 

Förslag framfördes om att lägga till två frågor, dels om utegym för 

äldre i Krausparken och dels om att åtgärda boulebanan i 

Aspuddsparken.  

 

Rådet beslöt att hänskjuta dessa frågor till förvaltning för svar.   

 

§ 9. Övriga frågor 

-  

§ 10. Nästa sammanträde 
Nästa möte är den 16 oktober. 

 

Frågestund med nämndens gruppledare den 16 oktober, kl. 16-17 

 
Birgitta Airas anmälde förhinder till sammanträdet den 16 oktober. 

 

 

Protokollet justerat via e-post 


