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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av
justerare och tid för justering, anmälan av
protokoll från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes med tillägg under § 5 Övriga frågor.
Protokolletjusteras av Alexandra Posacki och Berit Johansson
den 16 oktober 2019.
Protokollet från rådets sammanträde den 16 september 2019
anmäldes och lades till handlingarna.

§ 2 Ärenden till nämndsammanträdet torsdag
den 24 oktober
Årende nr 2 Bättre organisation på Mötesplats Fagersjö.
Inlämnat medborgarförslag, för nämndens ställningstagande.
Rådet ansluter till förvaltningens förslag.
Ärende nr 7: Stadsdelsnämndens sammanträdesdatum år 2020
Rådet har inga synpunkter.
Årende nr 12 Motion Som en central kostenhet för hållbar mat i
stadens verksamheter Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Majoritet av rådet ansluter till förvaltningens förslag till beslut.
Årende nr 14 Anmälan av kompletterande svar till
Arbetsmiljöverket efter utförda inspektioner inom äldreomsorgen
Rådet lämnar inga synpunkter.

§ 3 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar rådet om
• Nämndens svar till arbetsmiljöverket utifrån den tillsyn
som gjordes inom äldreomsorgen under våren har skickats
och tagits emot av arbetsmiljöverket. Nu inväntas svar
med återkoppling från arbetsmiljöverket,
• Den 15 december får Edö vård- och omsorgsboende
tillgång till de nybyggda lokalerna. Inflyttning kommer att
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•

•

ske med start måndag den 16 december. Invigning av de
nya lokalerna planeras till efter storhelgerna.
Pensionärsrådet kommer att bjudas in.
Finansborgarrådets budgetförslag 2020-2022
presenterades under föregående vecka. För äldreomsorgen
skrivs ersättningsnivån upp med 2, 7 procent för vård- och
omsorgsboende och med 2,5 procent för hemtjänst. Inom
äldreomsorgens verksamhetsområde fokuseras det i
budgetförslaget exempelvis på områden som mat och
måltider, utevistelse och motverkande av ofrivillig
ensamhet.
Arbetet med verksamhetsplanering för 2020 har påbörjats.
Förvaltningen återkommer längre fram med mer
information om verksamhetsplan, VP, så att rådet hålls
uppdaterade på vilka prioriteringar som görs.
I februari genomfördes brukarundersökningar och en
resultatsammanställning har nyligen kommit. Generellt
ses för hela staden en sjunkande svarsfrekvens inom såväl
vård- och omsorgsboenden som hemtjänst. Förvaltningen
återkommer till rådet med mer specifika resultat för Farsta
stadsdelsförvaltning.

§ 4 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande - se bilaga.
Rådet kommer vid nästa sammanträde att ta ställning till
aktualiteten i de tidigare uppkomna frågeställningarna och
besöken gällande
•

Vad efterfrågar företagen för att kunna etablera sig och
finna stadsdelen attraktiv att etablera sig i?
• Atrium Ljungberg

§ 5 Övriga frågor
Tillägg till dagordningen med följande punkter.
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Wåge Johansson informerar om att samråd gällande
detaljplaner för Telestaden respektive Karlsviksstrand
kommer att hållas i november. Rådet ser det som en viktig
uppgift att bevaka frågor som berör äldre och hänsyn tas
till äldres förutsättningar. De ur pensionärsrådet som går
på samråden kommer att ge hela rådet en återkoppling på
kommande sammanträde den 11 november.
På Farsta stadsdelsnämnds föredragningslista undrar rådet
över följande ärenden.
Ärende nr 3 Rusta upp fotbollsplanen mellan
Dalbobranten och Sköndalsvägen i Skondal. Inlämnat
medborgarförslag, för nämndens ställningstagande
Ärende nr 5 Avveckling av dagliga verksamheten
Brevduvan
Ärende nr 13 Motion V om hedersbeloning inom daglig
verksamhet. Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Förvaltningen redogör i korthet för ärendena.
Pensionärsrådet har inga ytterligare kommentarer.

•

Äldrevänlig stad.
Pensionärsrådets ordförande har kontaktas av Lars Sonde,
utredare på Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum. Han har ett uppdrag från
Äldreförvaltningen som handlar om en Äldrevänlig stad.
Äldrecentrums uppgift är att genomföra en så kallad
baslinjemätning. Mätningen görs med olika metoder:
enkäter, statistikanalyser men också intervjuer med
representanter för organisationer och föreningar.
Lars Sonde bjöds in till pensionärsrådets sammanträde i
oktober och november men ska då besöka andra
stadsdelars pensionärsråd. Pensionärsrådet har mot
bakgrund av detta ombetts svara på enkät innan november
månads utgång. Rådet kommer att besvara enkäten
gemensamt så att det blir ett samlat svar.

Justerarnas signaturer

Bilaga

Pensionärsrådets balanslista över kommande besök, frågor mm

Väcktes när

Tas upp när

Rådet önskar besök av Petra Ulmanen. Förvaltningen
undersöker möjligheten.

3 december
2018

Prel våren 2020

Jan Runfors och Hannes Hellgren, avdelning
Stadsutveckling, informerar om aktiviteter och arbetet
som bedrivs på Tuben och i Fagersjö.

25 februari
2019

Våren 2020

Besök av Eva Duwaldt, enhetschef Biståndsenheten

1 april 2019

Våren 2020

Besök av Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör

1 april 2019

11 november 2019

13 maj 2019

Hösten 2019

13 maj 2019

Hösten 2019

19 augusti 2019

Prel våren 2020

Besök, fråga

Innehållet i budget samt budgetprocess
Vad efterfrågar företagen för att kunna etablera sig och
finna stadsdelen attraktiv att etablera sig i?
Förvaltningen återkommer i frågan.
Atrium Ljungberg

Besök av dietist Mathilda Pettersson

Balanslistan uppdaterades senast den 14 oktober 2019

