SPF Seniorerna Idun Danderyd, Frågor till KPR
1. VID SPF Iduns styrelsemöte den 15 november beslöts att föreslå en förändring av
representationen i förtroenderåden. Mötena i förtroenderåden behöver också
striktare regler, alltför många hålls utan att SPF Iduns representanter kallats eller
närvarar. SPF Idun föreslår därför:
•
•
•
•

Återgång till att följa det riktlinjer som beslutats 2011-04-15
En ordinarie representant från SPF Idun finns till varje förtroenderåd.
Om ordinarie representant ej kan närvara finns en ”pool” på 4 personer som kan
kallas in att i stället närvara.
Alla protokoll skall utvisa vem från SPF Idun som närvarat och tillställas ordinarie
representant och socialkontorets äldreomsorgschef (f v b KPR)

Svar: Danderyds kommun införde LOV i särskilt boende för 2 år sedan, i och med det så
förändrades även förutsättningarna för förtroenderåden. Socialkontoret är inte längre
den självklara samordnaren kring förtroenderåden. De riktlinjer som finns gäller tills
nya beslutas men på förekommen anledning behöver dessa revideras. Socialkontoret
har påmint utförarna att protokoll skickas till avdelningschef, som ser till att protokollen
skickas ut med nästa kallelse.
Till nästa KPR-möte föreslås pensionärsföreningarna ta fram ett förslag på hur de kan
organisera sig och själva ta kontakt med respektive boende och komma överens om
representanter samt datum för förtroenderåden. KPR är en bra kanal att även i
fortsättningen diskutera vad som framkommer i de olika förtroenderåden.
2. Boende i av kommunen anvisade lägenheter i Stocksunds centrum klagar på att
ytterdörrarna i fastigheten inte är låsta på natten. Vem från kommunen ansvarar
för att fastighetsägarna ”gör rätt”, d.v.s. pratar med Stenafastigheter om detta?
Svar: Har hyresgästen kontrakt med Stena Fastigheter direkt, så ansvarar de. Gäller det
ett kontrakt i 2:a hand via kommunen är det förvaltaren på Fastighetskontoret.
3. Nybyggda omsorgsboenden blir mycket dyrare än gamla etablerade. Kan man
tänka sig någon form av utjämningssystem så att avgifterna blir mer utjämnade
mellan de olika boenden som finns?
Svar: Det är bruksvärdeshyror som bestäms och Socialkontoret är medvetna om att det
blir dyrare hyror i nyproduktion. Den enskild har möjlighet att ansöka om bostadstillägg
via pensionsmyndigheten.
4. Många seniorer har inte något sommarviste att vara på. Har kommunen funderat
på att medverka till att erbjuda ”sommar-kollo”?
Svar: Socialkontoret planerar inte för något sommarkollo. Det finns organisationer som
anordnare kollo ( Blomsterfonden, stadsmissionen mfl)

5. Har Attendo sagt upp avtalet med kommunen? Vad händer i så fall med Idala
seniorträff och Djursholms seniorträff och Fixaren?
Svar: Attendo har sagt upp sitt avtal som hemtjänstutförare men inte som utförare på
seniorträffarna eller fixartjänsten.
6. ”Hemsjukvården 2020"
• Vilka arbetsgrupper har startats i kommunen inför övertagande från SLL?
• Kommer pensionärsorganisationerna (SPF PRO) att vara representerade i
grupperna?
• Kommer pensionärsorganisationerna att vara remissinstans i frågor som rör oss
äldre?
Svar: Just nu pågår det länsövergripande arbetet, så ännu är man inte överens om de
förutsättningar som ska gälla. Vår MAS är med som representant. När det lokala arbetet
kommer igång blir det givetvis naturligt att informera i KPR och inhämta synpunkter.
Socialnämnden får en första information måndagen den 11 december.

