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Pensionärsrådets synpunkter på verksamhetsplanen för 2021

Verksamhetsplanen för 2021 innehåller en rad åtgärder som avser att förbättra situationen för äldre
på Norrmalm och det är välkommet. Det gäller dock att följa upp planerade åtgärder så att de får
avsedd effekt. Det är särskilt glädjande att det satsas på kompetensutveckling för att åtgärda de
brister som blivit synliggjorda i och med Corona pandemin. Men det är viktigt att inte bara åtgärda
akuta brister utan att också satsa på fortbildning och olika former av kompetensutveckling för
anställda i äldreomsorgen så att personalen stimuleras att stanna kvar i sitt yrke och inte ser
anställningen som ett genomgångsjobb. Bra att språkkompetensen uppmärksammas och utbildning
på arbetstid erbjuds.
Positivt att satsning på digitalisering och välfärdsteknik finns med i verksamhetsplanen. Viktigt är att
det har sin utgångspunkt i den enskildes behov och anpassas till användaren. Särskilt har behovet av
alternativa kontaktvägar visat sig värdefulla under pandemin vilket också ställer krav på personalen,
både vad gäller tid och kunskap, för att kunna bistå en äldre som är mindre van teknikanvändare.
Pensionärsrådet förutsätter att tillräckligt med resurser avsätts för att ovan nämnda ambitioner ska
kunna uppfyllas.
Pensionärsrådet har vid flera tillfällen tagit upp frågan om köket på Vasaträffen. Denna fråga har nu
legat i träda i flera år trots stadsdelens satsning på aktivitetscenter. Vasaträffen, som fungerar som
aktivitetscenter för både Riddarsporrens seniorboende som för äldre personer som bor i enskilda
lägenheter runt om i stadsdelen, saknar möjligheten till matservering pga att befintligt kök som är
mycket gammal inte uppfyller kraven som myndigheterna ställer. En ombyggnad av köket var
planerad att ske hösten 2020 men kom aldrig igång och man hänvisar till att Micasa kommer att höja
hyrorna för att täcka kostnaderna och därmed blir ombyggnaden för dyr att genomföra.
Hyreshöjningen kan väl inte avse hyresgästerna i seniorboendet utan måste avse stadsdelsnämndens
hyreskostnad för lokalerna och då bör detta kunna lösas med att begära en budgetjustering. Menar
man allvar med att ha Aktivitetscenter som ska främja social gemenskap och bryta isolering är
tillgången till kök där man kan servera måltider så viktigt att det inte kan skrinläggas på nytt.
Vi saknar också ambitioner för vaktmästartjänsten för äldre, sk Fixartjänsten, som vi tidigare påtalat
finns behov av att utöka och utveckla tjänsten och framförallt att informera om vilka tjänster som
kan ges.
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