
 
 
Senaste nytt från Kommunala pensionärsrådet. Möte 
den 2 sep 2020
Följande ämnen behandlades vid Kommunala Pensionärsrådets möte:
* Smittläget, Covid19 i Lidingö
* Dödsfall i Covid19 i Lidingö
* Besök på äldreboenden
* Mötesplatsen i Centrum
* IVO:s granskningar
* Utvecklat seniorboende
* Valfrihetssystem inom korttids- och växelvårdsboende
 
Smittläget, Covid19 i Lidingö
Antal smittade med hemtjänst eller i äldreboenden (kunder) har under 
sommaren minskat succesivt och den 20 augusti finns ingen smittad i 
denna kategori. Statistik visar att Lidingö ligger under snittet i antalet 
smittade i förhållande till andelen äldre av befolkningen. Lidingö har 
också haft lägre smittspridning inom hemtjänsten i jämförelse med andra 
kommuner. En anledning anges vara ett gott samarbete med 
vårdcentralerna samt att skyddsutrustning alltid funnits att tillgå.
 
Dödsfall i Covid19 i Lidingö
Antal avlidna med hemtjänst eller i äldreboenden (kunder) har under 
sommaren succesivt minskat. Sedan flera veckor tillbaka har vi ingen 
avliden pga Covid-19
 
Besök på äldreboenden
Besök på äldreboenden kan komma att tillåtas under vissa förutsättningar 
exempelvis om den boende befinner sig i livets slutskede. 
Dagverksamheter kan komma att öppnas upp men i begränsad skala och 
nya former tex utomhus, i smågrupper och med krav om föranmälan.
 
Mötesplatsen i Centrum
Vissa delar av mötesplatsen i centrum kommer att öppnas upp under 
vecka 37.
 
IVOs granskningar
IVO, Inspektionen för vård och omsorg har granskat företag inom 



hemtjänsten, vilket har lett till att fyra av sju aktörer på Lidingö har fått 
avslag av IVO. Avtalet med Enklare Vardag avslutas den 17 oktober. De 
tre övriga bolagen har överklagat och behåller sina tillstånd i avvaktande 
av rättsprocessen.
 
Utvecklat seniorboende
Terhi Berlin är huvudutredare för kommande utredning av "boendekedjan", 
bl.a. Servicehusens framtid. Pensionärsorganisationernas yttrande beaktas. I 
september 2020 ska projektplanen med organisation, ansvar och aktiviteter 
för projektet godkännas. I juni 2021 ska beslut tas i Omsorg- och 
socialnämnden om utformning av utvecklat seniorboende
Valfrihetssystem inom korttids- och växelvårdsboende
KPR instämmer med slutsatserna från Omsorgs- och socialförvaltningen att 
det inte lämpar sig att införa valfrihetssystem inom korttidsboende i form av 
enstaka vistelser, men att det däremot kan vara lämpligt inom korttidsboende i 
form av växelvis boende (växel vårds boende).
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