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§ 1 Val av ordförande och vice ordförande för
2020
Till ordförande under 2020 valdes Berit Johansson, PRO, och till
vice ordförande valdes Alexandra Posacki, SPF.

§ 2 Godkännande av dagordningen, val av
justerare och tid för justering, anmälan av
protokoll från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes med anmälan av punkter under § 7
Övriga frågor.
Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande 22 januari
2020.
Protokollet från rådets sammanträde den 9 december 2019
anmäldes och lades till handlingarna.

§ 3 Besök: Hannes Hellgren, avdelning
Stadsutveckling
Hannes Hellgren arbetar som samordnare för den öppna
seniorverksamheten inom Farsta stadsdelsförvaltning som
erbjuder och anordnar olika aktiviteter på Tuben, Farsta centrum
och på Mötesplats Fagersjö. Flertalet aktiviteter är återkommande
och ett etablerat samarbete finns med olika föreningar som
resulterar i ett större utbud av aktiviteter. Under 2019 hade Tuben
totalt 15800 besök varav 14,9 procent av besökarna var män
vilket är en ökning i jämförelse med för ett par år sedan då det
var 8,9 procent. Vidare informeras rådet om de temakvällar som
anordnades av seniorverksamheten under hösten 2019. Av de
medel som Farsta stadsdelsförvaltning beviljades inom ramen för
Matlyftet 2019 nyttjades en del till att anordna fyra temakvällar
med matkulturella inslag. Temakvällarna var fullbokade och
deltagande seniorer har uttryckt stor uppskattning över innehåll
och genomförande. Seniorverksamheten har lämnat in en ansökan
gällande 2020 och väntar besked om ansökan beviljas eller inte.
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Under hösten 2019 har information om seniorverksamhetens
aktiviteter skickats till seniorer i Farsta stadsdel. Flera av
aktiviteterna har haft fler besökare efter att informationen
skickats ut.
Hannes informerar rådet om seniorverksamhetens planerade
arbete 2020. Programblad med aktiviteter finns tillgängligt på
Stockholms stad webbsida, biblioteken, Tuben och Mötesplats
Fagersjö.
Utifrån rådets synpunkt att det finns behov av fler mötesplatser
inom stadsdelen önskar rådet skicka med följande fråga till
förvaltningen. Finns det planer på att utöka seniorverksamhet till
platser som Tallkrogen, Gubbängen och Sköndal?

§ 4 Ärenden till nämndsammanträdet torsdag
den 30 januari 2020
Ärende nr 4: Bättre organisation på Mötesplats Fagersjö
Svar på medborgarförslag
Rådet har inga synpunkter på förvaltningens förslag till beslut.
Ärende nr 5: Utred möjligheten att en lokalt förankrad aktör får
ansvara för driften av Mötesplats Fagersjö
Svar på medborgarförslag
Rådet har inga synpunkter på förvaltningens förslag till beslut.
Rådet anser att förvaltningen har gjort en bred utvärdering och
visat intresse för fortsatta lokala initiativ. Rådet önskar besöka
lokalen för Mötesplats Fagersjö. Förvaltningen undersöker
möjligheten för pensionärsrådet att besöka lokalen.
Ärende nr 8: Stora parkinvesteringar 2021-2023
Rådet har inga synpunkter på förvaltningens förslag till beslut.
Rådet hänvisar till sitt tidigare uttalande beträffande vikten av
tillgång till faciliteter såsom toaletter och sittplatser inom
parkområden.
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Ärende nr 9: Medborgarundersökningen 2019
Rådet uppskattar att tidigare lämnad synpunkt hörsammats
gällande åldersspannet och höjts sedan föregående års
undersökning. Däremot är svarsfrekvensen fortsatt låg vilket kan
ge ett vilseledande resultat. Rådet ställer sig frågande till hur det
slumpmässiga urvalet gjorts och önskar även se ett större urval
inför kommande undersökningar.
Ärende nr 15: Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Rådet anser miljöprogrammet vara ambitiöst med mål satta på en
hög nivå. Kommer målen att uppfyllas med hjälp av
programmet? Genomförande av miljöprogrammet kräver teknik
och omvärldsutveckling som enskilda inte kan rå över. Vidare
saknar rådet en kostnadsberäkning och en konsekvensanalys. Mot
bakgrund av det ställer sig rådet frågande till om förutsättningar
finns för ett genomförande och uppfyllande av miljöprogrammets
mål.
Ärende nr 16: Klimathandlingsplan 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Rådet delar förvaltningens synpunkter och förslag.
Ärende nr 17: Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1
m.fl. vid södra delen av Gamla Tyresövägen
Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Rådet har inga synpunkter på förvaltningens förslag till beslut.

§ 5 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar om följande.
Verksamheterna inom äldreomsorgen har fungerat väl under
storhelgerna.
Edö vård- och omsorgsboende
I mitten av december genomfördes flytten från de gamla
lokalerna till det nybyggda Edö vård-och omsorgsboendet.
Flytten förlöpte väl. Förvaltningen påminner om invigningen den
27 januari som rådet tidigare fått inbjudan till.
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Veckobo vård- och omsorgsboende
Formellt beslut taget i nämnd i december 2019 om att avveckla
Veckobo vård- och omsorgsboende. Nio av dem som nu bor på
Veckobo har tackat ja till erbjudandet om boende på Edö.

§ 6 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande – se bilaga.
Rådet är fortsatt intresserat av besök av Petra Ulmanen.
Förvaltningen har kontakt med Petra Ulmanen för fortsatt dialog.

§ 7 Övriga frågor
Följande punkter anmäldes på sammanträdet.
Ärenden till nämnd
Rådet framför att det önskar få de nämndärenden som rådet ska
behandla senast onsdag veckan före pensionärsrådets
sammanträde, som infaller på måndagar. Pensionärsrådet anser
att fredag veckan före rådets sammanträde är för sent och
förutsättningar saknas då att föra dialog om frågor i respektive
pensionärsföreningar inför pensionärsrådets sammanträde.
Förvaltningen ber att få återkomma i frågan.
Seniorer och seniorboenden inom stadsdelen
Wåge Johansson, PRO Sköndal, tar upp följande frågeställningar.
 Hur arbetar förvaltningen för att förbättra tillvaron för de
friska seniorerna i stadsdelen?
 Finns det någon översikt över antal seniorlägenheter i
stadsdelen? En utvärdering av behov av icke
biståndsbedömt seniorboende d.v.s. seniorlägenheter
efterlyses av Wåge Johansson.
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Studiebesök Edö vård- och omsorgsboende
Inger Sjöberg, PRO Farsta, har fått frågan från annan medlem i
PRO om privatpersoner kan göra studiebesök på Edö vård- och
omsorgsboende? Förvaltningen hänvisar Inger Sjöberg att ta
kontakt med enhetschef på Edö för att undersöka möjligheten till
studiebesök.
Behandling av rådets synpunkter i nämnd
Pensionärsrådet önskar en tydligare återkoppling från
stadsdelsnämnden på rådets framförda synpunkter. Rådet önskar
få mer information från nämnden hur rådets synpunkter
behandlas och önskar bjuda in presidiet till något av rådets
sammanträden under våren 2020. Rådet vill att detta förs upp på
balanslistan.
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