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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare

och tid för justering, anmälan av protokollet från förra
sammanträdet
Protokolletjusteras av ordföranden och viceordföranden den 9
november.
Protokollet från rådets sammanträde den 11 oktober 2021
anmäldes och lades till handlingarna med rättelse under §3
Ärenden till nämndsammanträdet den 23 september. Rätt datum
är 22 oktober.

§ 2 Besök klockan 10: Gunilla Ekstrand,
stadsdelsdirektör
Gunilla presenterar sig för pensionärsrådet och berättar om
tidigare och nuvarande uppdrag. Dialog mellan rådet och
stadsdelsdirektören kring stadsdelsförvaltningens arbete med
trygghetsskapande åtgärder, förebyggande arbete, äldreomsorg
och vilken krisberedskap som finns i staden och förvaltningen.
Utifrån nyhetsrapportering i media lyfts frågeställningen från
rådet huruvida det verksamheterna har tillgång till elaggregat i
händelse av strömavbrott. Jonas Wilhelmsson informerar rådet
om att frågan finns på dagordningen för förvaltningens
samverkansmöte med fastighetsägaren Micasa.
§ 3 Rådets sammanträdesdatum

1. Stadsdelsnämndens pensionärsråd fastställer följande
sammanträdesdatum för 2022. (Beslutet kan komma att
ändras av 2022 års råd.)
Måndag 31 januari

Måndag 7 mars

Måndag 11 april

Måndag 16 maj

Tisdag 7 juni

Måndag 15 augusti

Måndag 12 september
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Måndag 10 oktober

Måndag 7 november

Måndag 5 december

2. Sammanträdena inleds klockan 10.00. Dessförinnan samlas
rådet till förmöte klockan 09.00-10.00.
§ 4 Ärenden till nämndsammanträdet den 16 november
Årende nr 5: Anläggfler boulebanor på Olympiaplan i
Tal/krogen
Svar på medborgarförslag
Dnr FAR 2021/492
Rådet anser inte att förvaltningens förslag på alternativ spelplats
är bra eftersom den platsen idag används av barn. Rådet ansluter
sig till medborgarförslaget.
Ärende nr 8: Uppföljning av kommunala vård- och
omsorgsboenden - Edö vård- och
omsorgsboende.
Dnr FAR 2021/660
Rådet betonar att det är glädjande att uppföljningen visar goda
resultat men att det finns utvecklingsområden som fortsatt
behöver prioriteras.
Utifrån rådets önskemål förtydligar förvaltningen vad som menas
med individuellt anpassad kost och hur tillgången till
läkarresurser är på vård- och omsorgsboenden. Vidare svarar
förvaltningen på rådets fråga kring verksamhetsuppföljningar och
hur Äldrenämnden samordnar stadens uppföljning av olika
former av äldreomsorg så att den sker på ett likvärdigt sätt över
hela staden.
Ärende nr 9: Extraforeningsbidrag 2021
Dnr FAR 2021/661
Rådet har inga synpunkter.
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Ärende nr 10: Reviderade villkorför stadsdelsnämndens
föreningsbidrag
Dnr FAR 2021/666
Rådet har inga synpunkter.
Ärende nr 12. Vilja välja vård och omsorg- En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om
äldre (SOU 2021:52)
Svar på remissfrån kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/578
Rådet ansluter till förvaltningens svar på remissen men betonar
följande. Vid rekrytering ska alltid ett helhetsgrepp tas kring
formella kompetenskrav, inom vilka språkkompetens är ett.
Rådet anser att utredningens rekommendation avseende antal
medarbetare som chef ska ha personalansvar för är för stort för
att kunna utöva ett närvarande ledarskap.
Årende nr 13: Naturvårdsverkets rapport Uppdrag attföreslå
genomförande av artikel 22 om bioavfall i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen
Svar på remissfrån kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/656
Rådet ansluter sig till förvaltningens svar på remissen.
Ärende nr 14: Detaljplan för Skända! 1:8
(Stora Skända! etapp 2a) i Skända!
Svar på remissfrån stadsbyggnadsnämnden
Dnr FAR 2021/589
Rådet framför att förvaltningens synpunkter och ifrågasättande
avseende konsekvenser är bra.
Rådet önskar därtill dock framföra att detaljplanen som helhet
inte är äldrevänlig. En genomtänkt trafiklösning saknas i
detaljplanen och behov av parkeringsplatser, för såväl boende
som gäster, och lokaltrafik beaktas inte utifrån äldreperspektivet.
Rådet ställer sig frågande till skrivningen om de lägenheter som
planeras söder om Nils Lövgrens väg för ensamstående mammor
och instämmer i förvaltningens fråga hur urvalet av hyresgäster
ska göras utan diskriminering.
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Rådet ställer sig frågande till varför avdelningen för äldreomsorg
inte varit med i förvaltningens handläggning av ärendet då det
anser ärendet vara högst relevant ur ett äldreperspektiv.
Årende nr 15: Rapportering till ]VO av ej verkställda gynnande
beslutför kvartal 3 år 2021
Dnr FAR 2021/697
Rådet har inga synpunkter.
§ 5 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar och svarar på frågor om följande.
Vaccination Covid-19
För boende inom vård- och omsorgsboende har en tredje dos
covid-19-vaccin erbjudits. Samtliga som tackatja till erbjudandet
har vaccinerats.
Från och med innevarande vecka finns erbjudandetill personal
inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och servicehus om
tredje dos covid-19 vaccination.
Budget
Ett första underlag för verksamhetsplan är framtaget och
bearbetning pågår.
§ 6 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande - se bilaga.
Till nästa sammanträde är nämndens ordförande och vice
ordförande inbjudna. Rådet är intresserat av hur den politiska
nämnden resonerar kring ärenden och hur rådets framförda
synpunkter beaktas och behandlas.
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Förvaltningen undersöker möjligheterna för besök av dietist
respektive enhetschef för beställarenheten i januari respektive
mars 2022.
Rådet undrar om det som tidigare år kommer att bli en gemensam
genomgång av budget där förvaltningen, nämnden, fackliga
företrädare samt representanter för pensionärsrådet är med.
Förvaltningen återkommer till rådet med besked.

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes inför eller under sammanträdet.
§ 8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet
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