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§ 1 Val av ordförande och vice ordförande för 2021
Pensionärsrådet utser Alexandra Posacki till ordförande och Berit
Johansson till vice ordförande för 2021.
§ 2 Godkännande av dagordningen, val av justerare
och tid för justering, anmälan av protokollet från förra
sammanträdet
Dagordningen godkändes med tillägg under § 6 Övriga frågor.
Protokollet justeras av ordföranden och vice ordföranden tisdag
den 26 januari.
Protokollet från rådets sammanträde den 7 december 2020
anmäldes och lades till handlingarna.
§ 3 Ärenden till nämndsammanträdet den 4 februari
Ärende nr 2: Verksamhetsplan och budget 2021
Rådet instämmer i förvaltningens förslag till beslut. Däremot
anser rådet att ärendet kom dem tillhanda med kort varsel inför
dagens sammanträde vilket medför svårigheter för rådet att lämna
några fördjupade synpunkter.
Utifrån den ansökan förvaltningen gör om
trygghetsinvesteringsmedel önskar rådet framföra behov av
trygghetsskapande åtgärder såsom belysning dygnet runt i
tunneln under Tyresövägen vid trafikplats Norra Sköndal.
Förvaltningen svarar på rådets frågor om öppen senior
verksamhet utomhus, antal vårdplatser och smarta lås. Vad gäller
frågan om smarta lås återkommer förvaltningen med mer
information.
Ärende nr 5: Stora parkinvesteringar 2022-2024
Rådet instämmer i förvaltningens förslag till beslut med tillägget
att det är av yttersta vikt att planering av faciliteter såsom
toaletter behöver finnas med i planeringen. Rådet betonar även att
äldres perspektiv borde varit omnämnt i ärendet.
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Ärende nr 6: Farsta strandpark – utbyte av brygga vid Farsta
gård
Rådet instämmer i förvaltningens förslag till beslut med tillägget
att tillgängligheten till bryggan behöver säkerställas så att alla,
oavsett behov av hjälpmedel såsom exempelvis rullstol eller
rollator, kan nyttja bryggan.
Ärende nr 11: Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
Rådet instämmer i förvaltningens förslag till beslut med tillägg
om att äldres behov och önskemål tydligare behöver beaktas. I
programmet där olika perspektiv beaktas kring den fysiska miljön
saknar rådet ett äldreperspektiv.
§ 4 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar och svarar på frågor om följande.
 Vaccination
Samtliga som bor inom förvaltningens vård- och
omsorgsboenden har erbjudits vaccination mot covid-19 och för
dem som tackat ja har vaccination genomförts. Äldre som har
hemtjänstinsatser har erbjudits vaccination mot covid-19 i
samverkan med primärvården. Även personal inom vård- och
omsorg erbjuds nu vaccination.
 Skyddsutrustning
Skyddsutrustning används fortsatt inom vård- och
omsorgsboenden och hemtjänst enligt gällande riktlinjer och
rekommendationer.
 Bemanning
Äldreomsorgens verksamheter har en hög bemanning och god
beredskap för att hantera förändringar utifrån rådande läge.
 Korttidsboende covid-19
I december 2020 var det stor efterfrågan på korttidsplatser för
målgruppen äldre med demenssjukdom som smittats med covid19. På uppdrag av stadsledningskontoret startade förvaltningen
upp ett korttidsboende på Postiljonen vård- och omsorgsboende.
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Efterfrågan har nu markant minskat och korttidsboendet har
därför avvecklats.
Rådet har tidigare önskat mer information om fixartjänsten och
vilka tjänster som efterfrågas. Förvaltningen informerar om vilka
tjänster som är de mest efterfrågade i Farsta stadsdelsområde och
att majoriteten av de som nyttjade tjänsten 2020 var kvinnor 75 år
och äldre.
Vidare redogör förvaltningen för tidigare ställd fråga:
Hur arbetar förvaltningen för att förbättra tillvaron för de friska
seniorerna i stadsdelsområdet?
Det mest väsentliga arbetet som förvaltningen gör för att förbättra
tillvaron för de friska seniorerna i stadsdelen sker inom den
öppna seniorverksamheten. Den öppna seniorverksamhetens
grundsyfte är att skapa en social mötesplats för äldre.
Verksamheten arbetar utifrån statens folkhälsoinstituts (numera
Folkhälsomyndigheten) fyra grundpelare för ett gott åldrande.
Dessa grundpelare består av social gemenskap, meningsfullhet,
fysisk aktivitet och goda matvanor.
Den öppna seniorverksamheten utför aktiviteter utifrån
besökarnas önskemål och verksamhetsplanen. Följande
aktiviteter är återkommande på seniorverksamheten: Gymnastik,
skrivarcirkel, torsdagskafé, kulturutflykter, allsång, qigong, bio
på Fanfaren, orkesterträning, temakvällar, promenader,
tipspromenader, frukost, tematräffar, pingis, sopplunch.
Dessutom uppmärksammas högtider så som påsk, jul och
midsommar.
Under pandemin stängdes all seniorverksamhet från mars 2020
till juli 2020. Därefter har verksamheten anpassat utbud och
genomförande av aktiviteter utifrån gällande riktlinjer och
restriktioner under pågående pandemi. När seniorverksamheten
har haft öppet för utomhusaktiviteter i mindre grupper har
aktiviteterna varit gymnastik, qigong, stavgång,
orienteringsvandring, frågesport på Farsta värdshus, fika och
promenader.
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Förutom den öppna seniorverksamheten sker arbete inom andra
ansvarsområden som också bidrar till att förbättra tillvaron för de
friska seniorerna i stadsdelen. Några exempel:
– Insatser i parker och läng parkvägar för att förbättra
tillgängligheten; ledstänger, parkbänkar
– Insatser som lockar till utevistelse och rörelse; Hälsans stig,
utegym, vackra promenadstråk, stadsodling
– Insatser för att öka tryggheten; trygghetsinvesteringar som
förbättrad belysning och slyröjning
– Insatser för att öka utbudet av kultur och fritidsaktiviteter;
kulturkalendarium, samverkan och stöd till föreningar
– Insatser för olika anhöriggrupper.
§ 5 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande – se bilaga.
När det gäller frågeställningen, Finns det någon översikt över
antal seniorlägenheter i området? En utvärdering av behov av
icke biståndsbedömt seniorboende, alltså seniorlägenheter,
informerar förvaltningen om att Stockholms stad inte har några
seniorlägenheter i Farsta stadsdelsområde. Rådet beslutar att
respektive pensionärsorganisation adresserar frågan till KPR och
därmed tas punkten bort från balanslistan.
§ 6 Övriga frågor
Rådet ställer sig frågande till anledningen att vissa ärenden på
stadsdelsnämndens föredragningslista inte tas upp på rådets
dagordning och vilka kriterier som används vid urval av ärenden.
Förvaltningen informerar om att ärenden till nämnd kan läsas på
edokmeetings.stockholm.se. Vidare informeras rådet om
hanteringsprocessen av ärenden såsom medborgarförslag. I
instruktionen för stadsdelsnämndernas pensionärsråd framgår att
rådet är ett rådgivande organ för allmänna frågor som berör
äldres levnadsförhållanden. Utifrån ovanstående kriterium väljer
förvaltningen ut ärenden som tas upp i rådet.
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Rådet för dialog om alternativa mötesformer till telefonmöten.
Andra mötesformer såsom exempelvis digitala möten via Skype
förutsätter viss teknisk utrustning. Rådet beslutar att så länge
rådande restriktioner finns, utifrån pågående pandemi, ska
kommande sammanträden ska hållas som telefonmöten.
§ 7 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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