Hägersten-Älvsjö Pensionärsråd

Protokoll 2/2022
Sida 1 (4)
2022-03-16

Protokoll 3/2022
Fört vid Hägersten-Älvsjös pensionärsråds sammanträde
onsdagen den 16 mars 2021 kl. 14:00-15:30, Skypemöte
Ledamöter

Christer Bertling Ordförande (PRO)
Gunnar Carlsson Vice ordförande (SPF)
Åke Lif (PRO)
Birgitta Airas (SPF)
Vakant (SKPF)

Ersättare

Sune Pettersson (PRO)
Torbjörn Sundsgård (SPF)
Katrin Wicén (PRO)
Irene Svensson, (SPF)
Kerstin Ström, (SPF)

Övriga närvarande

Marja Kammouna Avdelningschef
Annelie Johansson Sekreterare

Justerare

Gunnar Carlsson (SPF), Åke Lif (PRO)

Datum för justering

2022-03-21

Paragraf

§§1-6

Sekreterare

Annelie Johansson

Protokoll
Sida 2 (4)

§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen

Vice ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes
Medlemmarnas organisationstillhörighet samt närvaro:
Närvarande medlemmar:
Gunnar Carlsson (OPOL) SPF
Åke Lif (OPOL) PRO
Birgitta Airas (OPOL) SPF
Vakant SKPF
Ersättare:
Sune Pettersson (OPOL) PRO
Torbjörn Sundsgård (OPOL) SPF
Katrin Wicén (OPOL) (PRO)
Irene Svensson (OPOL) (SPF)
Kerstin Ström OPOL) (SPF)
Förhindrade:
Christer Bertling (OPOL) PRO
§2
Val av justerare
Gunnar Carlsson SPF och Åke Lif PRO valdes att justera dagens
protokoll. Justering av protokollet sker 21 mars via mejl.
§3
Aktuell information från förvaltningen
Marja Kammouna, avdelningschef för äldreomsorg informerade
om:




Smarta lås
Införandet av nyckelfrihemtjänst inom Hägersten-Älvsjö är på
gång. Dialog sker med fastighetsägarna för att få till
installation av låsen. Tidsplanen är att till hösten påbörja
installationen. Det gäller inte enbart på den enskildes ytterdörr
utan även för entré portarna. Den enskilde måste även själva
samtycka till installation av smart lås hos sig. I förvaltningen
rör det sig om ca 1000 personer som har hemtjänst som erbjuds
möjligheten till smart lås. Syftet är att öka säkerheten och
förenkla nyckelhanteringen.
Säkerhetsläget
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Krisplaneringen har påbörjats i äldreomsorgen och i
förvaltningen samt staden i stort. Där ser vi över hur vi är
rustade för om något händer. Det kan handla om att ha en plan
för om elförsörjningen inte fungerar, personalbrist, brister i
livsmedels tillgång osv.
Staden rustar även för att ta emot flyktingar och stadens
fastigheter ser över vilka boenden som kan vara lämpliga för
flyktingarna som kommer.
Seniorhällsans vårprogram har kommit och det är bra om
programmet kan spridas vidare.
Smitta inom äldreomsorgens verksamheter
Det är endast hemtjänsten som rapporterat att de har haft två
kunder med smitta. Dessa har fått hjälp av förstärkningsteamet.
Alla andra verksamheter är smittfria. Besök på boenden är
tillåtna men för att minimera en ev. ny smittspridning tillämpas
bokade besök samt att verksamheterna fortsätter följa basala
hygienrutinerna.
Långbroberg
Pensionärsrådet har tagit del av kvalitetsobservationsrapporten
som äldreförvaltningen gjort under hösten på Långbroberg och
fått lite svar på de tidigare identifierade bristerna. Den 1 juni i
år kommer äldreomsorgens verksamhetsuppföljare, Madeleine
Peatt, göra en uppföljning av Långbroberg och Madeleine
kommer på pensionärsrådets sammanträde i augusti och
rapporterar om resultaten.
Rekrytering av ny avdelningschef
Rekryteringen är inte klar. Idag är det Marjas sista
pensionärsråd. Under tiden fram tills nys avdelningschef
kommer så är Kerstin Malmport tillförordnad avdelningschef.

§4
Anmälan av protokoll
Stadsdelsnämndens sammanträde 24 februari 2022
Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
KPR:s sammanträde 15 februari 2022
Pensionärsrådet lämnar synpunkter gällande;
9.a. Remiss av Färdplan för äldreomsorgens utveckling Dnr KS
2021/1462
Pensionärsrådet stödjer KPRs remissvar på färdplanen.
Rådet för funktionshinderfrågor 16 februari 2022
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Pensionärsrådet hade inga synpunkter och lade protokollet till
handlingarna.
Pensionärsrådets sammanträde 16 februari 2022
Pensionärsrådet lämnar följande synpunkter;
7. fråga 3. RSMHs verksamhet på Solbergagården, konsekvenserna
av nedläggning av den verksamheten och de äldre som går där.
Irene Svensson i pensionärsrådet kommer att kontakta Håkan Jamar
i rådet för funktionshinder frågor för att diskutera frågan vidare.
§5
Ärenden till Stadsdelsnämnden
Ärende 2 Medborgarförslag om samlingslokal för äldre
Pensionärsrådet stödjer medborgarförslaget om att det behövs fler
lokaler för äldre.
Ärende 3 Rapport om hälso- sjukvårdsindikatorer
Pensionärsrådet har tagit del av Axelsbergs resultat och att
pensionärsrådet kommer att följa utvecklingen av arbetet med att
förbättra resultaten.
Ärende 4 Boendeplan för äldre 2023 i regionen Västra
söderort
Pensionärsrådet vill veta vilken framförhållning som behövs för att
planera för äldreomsorgens särskilda boenden, idag räcker
platserna men om ca 5 år kommer behovet öka?
Svar: Regionens boendeplan är ett underlag till stadens
övergripande boendeplan. Planering för upprutning eller bygga nytt
ligger på SLK och Micasa att göra den bedömningen. Inom den
närmaste tiden har, kommer nya boenden öppna i Rinkeby-Kista
och i Enskede-Årsta-Vantör eller Farsta. I vår stadsdel planerar
Micasa för att ett Seniorboende på Fruängsgården.
Ärende 10 Dagverksamheter, aktivitetscentra, träffpunkter
och möteslokaler för äldre
Pensionärsrådet stödjer skrivelsen i sin helhet.
§6
Övriga frågor
1. När kan pensionärsrådet ha fysiska möten?
Svar: Planerar för fysiska möten så snart det är möjligt. Lokal
finns bokad redan så det är inget hinder, samma rum som
pensionärsrådet tidigare har varit i, i Förvaltningshuset, plan 9,
Telefonvägen 30.

