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1.
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Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkännes.

2.
-

Justering av protokoll
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Ordförande och vice ordförande utses att justera protokollet.

3.

Föregående protokoll
Protokollet lägges till handlingarna.

4.

En äldrevänlig stad
Besök av Lars Sonde, utredare på Äldrecentrum. Äldrecentrum har
fått i uppdrag att genomföra en baslinjemätning kring en äldrevänlig
stad med sex fokusområden:
- Bostäder
- Delaktighet, inkludering och respekt
- Att ta tillvara äldres resurser
- Samhällsstöd
- Utomhusmiljö
- Transporter
Enkäter har tidigare lämnats ut och några av ledamöterna lämnar in
dem ifyllda. Lars Sonde önskar att få även de resterande.
Dessutom hålls dialogcafé den 15 november på Tunets
aktivitetscenter och 16 november på Tranebergs aktivitetscenter.
Utredningen beräknas vara klar till årsskiftet och innebär en
kartläggning av nuläget. Inga förslag kommer att ges.
Pensionärsrådet tog bland annat upp:
- Äldrevänlig stad är inget konkret begrepp.
- Behov finns av hissar i trevåningshus, gemensamhets-

-

lokaler även i 55+-boenden, goda kommunikationer, bra
snöröjning.
Många äldre känner oro för att inte ha råd att flytta pga

-

dyra lägenheter. Äldre är inte en enhetlig grupp utan har
olika förutsättningar, åldersmässigt men även ekonomiskt.
Det är svårt att sprida information. Lokalpressen är ett bra

-

sätt att få ut information som nu försvinner.
Digitalt utanförskap – gäller förmodligen mest de äldsta

-

åldersgrupperna som inte hunnit arbeta med datorer.
Ta tillvara äldres resurser – möjlighet till fortsatt arbete,

-

uppmärksamma allt ideellt arbete som utförs, inför
fadderverksamhet i skolor osv.
Det finns idag en ålderism – negativa attityder mot äldre.

-

Även inom gruppen äldre finns ålderism gentemot äldre
äldre.
Äldre är en stark konsumentkraft som glöms bort.
Eftersatta grupper är äldre med psykisk ohälsa och sociala

problem.
Pensionärsrådet är tveksamma till om utredningen verkligen
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kommer att få någon praktisk effekt.
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5.

Kvarstående frågor
Önskemål om att få träffa nämndens presidium – nämndens
ordförande och vice ordförande samt stadsdelsdirektör kommer att
delta vid pensionärsrådets sammanträde den 18 november.

6.

Tillgänglighetsfrågor
Förvaltningen informerar om att trygghetsfrågor är i fokus. Det finns
medel att söka för trygghetsskapande åtgärder.
Strandpromenaden etapp 2 ska inom kort påbörjas, ska åtgärdas
under hösten och våren.
Bällstaån växer igen. Förvaltningen informerar om att
exploateringskontoret är ansvarigt om ån hör till Stockholm stad.

7.

Stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019
Pensionärsrådet har tagit del av samtliga ärenden och särskilt
kommenterat:
2. Remiss revidering Stockholms stads Vision 2040 –
möjligheternas Stockholms Stad
Pensionärsrådet framför att äldre inte nämns i Vision 2040.
Pensionärsrådet ser en risk att Vision 2040 inte går ihop med andra
visioner. Bland annat nämns inte en äldrevänlig stad.
8. Ekonomisk månadsrapport
Pensionärsrådet undrar hur äldreomsorgen kan gå ihop då
hemtjänsten har underskott. Förvaltningen informerar om att det
överskott som prognosticeras på enheten för biståndshandläggning
delvis täcker hemtjänstens underskott.
9. Svar på medborgarförslag om låt delar av parkerna bli äng.
Pensionärsrådet anser att det är bra att informationsskyltar sätts
upp så alla förstår varför gräset inte klipps.
11. Trygghetspromenad i Alvik och Traneberg
Pensionärsrådet anser att det är bra förslag och slutsatser i
rapporten. Förvaltningen informerar om att de punkter som
förvaltningen ansvarar för ska åtgärdas i närtid.

8.

Förvaltningens rapport
Budget för 2020 har kommit. Förvaltningsledningen har för
närvarande planeringsdagar för att gå igenom budgeten.

Error! No text of specified style in
document.

Temamånad oktober – välfärdsteknik och digitalisering för äldre.
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Fortfarande återstår en del inplanerade informationer och
föreläsningar på båda aktivitetscentren samt Mary´s café. Program
för månaden skickas till pensionärsrådet per mail.
Temamånad november – Hållbarhet och miljö, program kommer
senare.
Matlyftet - ”Från bostongurka till matjessilltårta och boxvin”
föreläsning med Richard Tellström den 21 november kl 13.00 på
Mälarbacken.
Medborgarkontoret ger digitalt stöd till seniorer, tex skaffa mobilt
BandID, handla mat på nätet och lämna synpunkter och felanmälan
till Stockholms stad rörande närmiljön.
En film har tagits fram där de öppna verksamheterna i Bromma
presenterar sig. Länk till filmen finns på stockholm.se, sök på något
av aktivitetscentren.

9.

Rådets rapporter
Inga aktuella rapporter finns.

10. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

11. Kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll nr 7
Pensionärsrådet har tagit del av protokollet.

12. Övriga frågor
Nomineringar till Bromma pensionärsråd 2020 ska vara
förvaltningen tillhanda senast den 15 november 2019.

13. Nästa sammanträde
Måndagen den 18 november kl 10:00 – 12:00
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