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§ 1 Val av ordförande och vice ordförande för 2022
Pensionärsrådet utser Alexandra Posacki till ordförande och Berit
Johansson till vice ordförande för 2022.
§ 2 Godkännande av dagordningen, val av justerare
och tid för justering, anmälan av protokollet från förra
sammanträdet
Dagordningen godkändes.
Protokollet justeras av ordföranden och vice ordföranden
tisdagen den 1 februari.
Protokollet från rådets sammanträde den 6 december 2021
anmäldes och lades till handlingarna.
§ 3 Ärenden till nämndsammanträdet den 10 februari
Ärende nr 2:
Verksamhetsberättelse med bokslut för 2021
Dnr FAR 2022/8
Ärendet var inte färdigt då övriga handlingar skickades ut till
rådet. Rådet ber att få en genomgång av ärendet vid rådets nästa
sammanträde, och kommer att lämna sina synpunkter då.
Ärende nr 4:
Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i Tallkrogen
Svar på medborgarförslag efter återremiss från
stadsdelsnämnden den 16 november 2021
Genomförandeärende
Dnr FAR 2021/492
Rådet ansluter till förvaltningens förslag med tillägget att
majoriteten av rådet anser att det ska vara en sarg runt varje
boulebana och inte bara en sarg runt hela boulebaneområdet.
Ärende nr 6:
Stora regnmängder och översvämningar
Svar på skrivelse från SD
Dnr FAR 2021/848
Rådet ansluter sig till förvaltningens svar på skrivelsen.
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Pensionärsrådet önskar dock förtydligande av vad förvaltningen
menar i analysen på sidan 3 ” Kostnader för översvämningar kan
drabba enskilda fastighetsägare och därmed kan kommunen
eventuellt inte räkna hem investeringen, men förhoppningsvis kan
samhället i stort göra det.”
Förvaltningen återkommer med förtydligande.
Ärende nr 7:
Stora parkinvesteringar 2023-2025
Dnr FAR 2022/4
Rådet instämmer i förvaltningens förslag till beslut. Rådet ber
däremot om ett förtydligande om var entrén till Majroskogen
planeras, vid Tallkrogssidan eller vid Majrovägen.
Förvaltningen återkommer med förtydligande.
Ärende nr 8:
Uppföljning av kommunala vård- och
omsorgsboenden – Ängsö
Dnr FAR 2021/837
Rådet ansluter sig till förvaltningens förslag. Rådet anser det
glädjande att uppföljningen visar på att verksamheten uppfyller
fastställda krav för förutsättningar till god och säker vård.
Förvaltningen svarar på rådets fråga kring inställelsetid för
sjuksköterskor.
Ärende nr 9:
Uppföljning av kommunal dagverksamhet – Edö
Dnr FAR 2021/838
Rådet har inga synpunkter.
Förvaltningen svarar på rådets frågor om läkemedelsdelegering
samt gängse språkbruk och vokabulär i formella skrivningar.
Ärende nr 10:
Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
Dnr FAR 2022/13
Rådet har inget att erinra.
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Ärende nr 11:
Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/827
Rådet ansluter till förvaltningens svar på remissen.
Ärende nr 13:
Färdplan för äldreomsorgens utveckling
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/826
Rådet ansluter till förvaltningens svar på remissen.
Rådet anser att färdplanen är väldig ambitiös och att den omfattar
flera nivåer. Färdplanens omfattning utgör en utmaning i att få en
konvergens mellan färdplanens samtliga delar. Vidare ser rådet
att omfattningen kan ge svårigheter i konkret ansvarstagande för
genomförande av färdplanens alla aktiviteter och deras innehåll.
Rådet framför att det är beklagligt att det inte funnits möjlighet
att tillsammans med förvaltningen ge synpunkter på färdplanen,
något som förvaltningen instämmer i.
Förvaltningen svarar på rådets frågor kring färdplanen.
Ärende nr 14:
Kvalitetspremie inom hemtjänst
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr FAR 2021/809
Rådet ansluter till förvaltningens svar på remissen.
Ärende nr 17:
Förslag till detaljplan för fastigheten Sillö 5 i Larsboda
Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr FAR 2021/839
Rådet ansluter till förvaltningens svar på remissen.
Rådet instämmer i förvaltningens synpunkter. Rådet betonar att
det ställer sig frågande till den ändrade inriktningen om att bygga
bostäder i området som enligt tidigare beslut skulle vara ett
renodlat verksamhetsområde. Det är angeläget att värna om
arbetsplatser i hela stadsdelsområdet. Rådet anser också att
hanteringen av matavfall i bostadsområden behöver planeras på
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ett adekvat sätt och efterlyser en tydligare redovisning av hur
avfallshanteringen är planerad.
§ 4 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar och svarar på frågor om följande.
Covid-19
Hemtjänst i egen regi har för närvarande inga äldre, med
hemtjänstinsatser, som har konstaterad covid-19.
De äldre som bor på vård- och omsorgsboende i egen regi och
som insjuknat i covid-19 har uppvisat lindriga symtom.
Bemanning
Bemanningsläget inom äldreomsorgens verksamheter i egen regi
är under kontroll men ansträngt. Verksamheterna har beredskap
för att hantera förändringar utifrån rådande läge.
Språksatsning inom äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen i egen regi är språkutveckling ett
fokusområde. Förvaltningen har ansökt om och blivit beviljad
kompetensutvecklingsmedel. Inom hemtjänstenheterna och vårdoch omsorgsboenden kommer en SFI-lärare att ge undervisning
såväl individuellt som i små grupper på plats i verksamheten och
delar av stödet kommer även att vara digitalt.
Utegym för seniorer i Sköndal
Farsta stadsdelsförvaltning välkomnar seniorer i Farsta till en
träff för dialog om utegym utformat för seniorer. Tillsammans
med representanter från förvaltningen kommer de som ansluter
till träffen att titta på de tilltänkta platserna för ett utomhusgym i
Sköndal och diskutera dem. Avdelningen för stadsutveckling och
den öppna seniorverksamheten i Farsta anordnar den 10 februari
klockan 13:00 en utomhusträff och det kommer att bjudas på
fika. Samling sker vid hållplatsen Stora Sköndal klockan 13:00.
Informationen om träffen finns på förvaltningens Facebook-sida.
Rådet får även ett separat utskick om informationen.
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Brott mot äldre
Förvaltningen informerar om att en ny informationsbroschyr
håller på att tryckas. Polisen i samarbete med förvaltningen ber
rådet om hjälp att sprida informationen.
§ 5 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande – se bilaga.
Med anledning av rådande omständigheter relaterade till covid19 avvaktar rådet med att bjuda in gäster.
§ 6 Övriga frågor
Rådet efterfrågar en sammanställning över vilka regler och krav
staden har gällande halkbekämpning.
Rådet lyfter fram att halkbekämpningen är bristfällig och
efterfrågar vilka krav som kan ställas på halkbekämpning i staden
och Farsta stadsdelsområde.
§ 7 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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