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1. Mötets öppnande
Ordförande Yvonne Wendt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötesprotokoll
Med koppling till punkten om att rådet upplever att de inte fått ta
del av information med hänvisning till sekretess under pandemin informerar Ulla om att PRO nu tagit frågan till förvaltningsdomstol.
3. Ärenden till stadsdelsnämnden
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024, dnr ÖST
2020/579.
Rådet har tagit del av handlingarna och har lämnat följande synpunkter:
” Riktlinjerna och planen är en mycket ambitiös, intressant och omfattande som i sina mål kan vara svåra att uppnå
Det syns mig en aning ologiskt med en sådant högt mål för byggandet i förhållande till målgrupperna, och deras ekonomiska och sociala möjligheter att efterfråga bostäder i nyproduktionen.
- På s 14 sägs att beståndet ska öka med 50%, det kanske inte är realistiskt i nuvarande ekonomiska efterfrågans läge
Finns det en analys av de sökande i bostadskön i förhållande till den
orimliga kötiden?
- På s 29 3:e stycket uttrycks just målet att bygga ”bostäder som alla
har råd att efterfråga”.
- På s 31 2:a stycket står något riktigt bra: ”bostaden och den
byggda miljön har stor betydelse för människans hälsa, trygghet och
sociala sammanhållning”.
- På s 32 4:e stycket står att staden har god tillgång till byggbar
mark utan att precisera var denna mark finns.
- På s 34 sista stycket står att staden förfogar över mark vid Östra
Station för ytterligare 500 bostäder. Var finns denna mark?
Sverigeförhandlingen, dvs den stora grupp som har arbetat med frågan om höghastighetståg, visar på en rad goda kommunikationsförslag i Stockholm och detta är säkert behövligt. Står dessa förslag
fast även om förslaget om höghastighetståg inte realiseras?
Undertecknad har åkt höghastighetståg i Europa och i Kina och anser att Sverige inte har någon sådan storstad med 4 till 15 miljoner
innevånare, som innebär att människor kan efterfråga dessa tåg och
i synnerhet som tågen i Sverige planeras stanna vid mindre städer.
Under rubriken ”Utmaningar” listas de svårigheter som planen innebär för att kunna realiseras. Bra!
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Finns det statistik över den nyanlända vars kontrakt löper ut efter 5
år, deras inkomster och därmed möjlighet att hyra eller köpa en bostad? Det är ju som utredarna i planen själv nämner, blivit svårare
att ta lån, det har tillkommit nya amorteringskrav och hyrorna ör
höga.
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- På s 44 sista stycket finns en rad goda förslag. Vid punkt 2(min
numrering), står ”bidra till stadens mål …….” Balansen mellan förtur för målgrupperna i förhållande till målsättningen om Stockholms
ekonomiska tillväxt syns här svår.
- På s 49 första stycket listas de särskilda grupperna för bostadsförsörjningsansvaret. Här bör grupperna prioriteras med de som lever i
hemlöshet först, följt av de utsatta för våld, sedan ungdomar och
vuxna och studenter, och därefter de tre första nämnda grupperna.
- På sid 52 andra stycket står att vandrarhem m fl lösningar ska erbjudas som genomgångslösning för nyanlända. Hur rimmar det med
konstaterandet att bostäder har stor betydelse för människors hälsa,
trygghet, och sociala sammanhållning på s 31?
- På s 53 konstaterar utredningar att lagen om EBO inte fallit väl ut
ur integrationssynpunkt. Och att om vissa områden ändå väljs så
upphör dagersättningen. Kanske borde ansvarig myndighet ta ett
större ansvar för att anvisa bostad i hela riket.
- På s 67 återfinns ”Förslag till åtgärder” med genomgående bra förslag. Det är angeläget att undvika ytterligare byråkratisering och att
föreslagna utredningar inte bromsar de nödvändiga förbättringarna.
Det är även viktigt att försörjningsplanerna även innefattar behovet
av förskola, skola, idrottsplatser, allmänna kommunikationer och
närheten till dagligvaror.
För egen del önskas återkoppling om hur de olika partierna ställer
sig till bostadsförsörjningsplanen på kommunal nivå.”
” -På sidan 41 står om behov av att bygga en tät och sammanhållen
stad. Som en följd av pandemin finns ju nu röster som tvärtom förespråkar att stadsutvecklingen behöver möjliggöra för människor att
kunna hålla avstånd.
- Det behöver satsas än mer på olika kollektiva boendeformer.
- Den takt med vilken bostäder markanvisas och färdigställs idag
upplevs vara långt från den takt som beskrivs i riktlinjerna ”
” Det är beklagligt att servicehus inte beskrivs särskilt ”
” Vision är en mer passande benämning på dokumentet som upplevs
mycket ambitiös. De ekonomiska förutsättningarna beskrivs inte så
ingående vilket gör det svårt att bedöma om det är genomförbart.
Det bedöms inte som realistiskt att förutsätta att privata satsningar
ska stå för så stor del av nybyggnation av seniorbostäder och vårdoch omsorgsboenden.”
3. Övriga utskick
Inga övriga utskick denna gång.
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4. Rapport från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)
Yvonne rapporterar från kommunstyrelsens pensionärsråd. Bland
annat öppnas nu åter möjligheterna att flytta till annat vård- och omsorgsboende. Yvonne kommer att ingå i referensgrupp för en utredning om suicidprevention. Cecilia ska efterfråga protokoll från
KPRs senaste möten och skicka dem till rådets medlemmar.
5. Rapport från rådets medlemmar
 Olof berättar om sitt arbete i samband med den så kallade
Ädelreformen som trädde i kraft 1 januari 1992:
Före 1992 fanns kommunala ålderdomshem och långvårdskliniker i landstingens regi. Långvård var då en särskild specialitet som sedan övergick till det nuvarande specialistområdet geriatrik. Regeringen tillsatte en utredning, Äldredelegationen, som kom att ge reformen dess namn och som i
korthet föreslog att all omsorg om äldre skulle tillhandahållas av kommunerna.
Lagstiftningen trädde i kraft 1992. SPF arbetade därefter i
flera år idogt med att bland annat främja likställighet och
rimlighet avseende de avgifter som togs ut av äldre för hyra
och omsorg. Bland annat genomfördes en kartläggning som
visade att landets kommuner tagit fram egna avgiftsregler
och att det därför såg mycket olika ut. SPF arbetade på flera
fronter; uppvaktade myndigheter och bjöd in politiska företrädare. Så småningom infördes en reglering om maxtaxa
inom äldreomsorgen som fortfarande gäller och som lite förenklat bygger på de tre delarna:
- Hyresbelopp
- Omsorgsbehov
- Förbehållsbelopp
Ädelreformen påverkade också de äldres tillgång och kostnad för tandvård. Olof ingick som representant för pensionärsföreningarna i den kommitté som tillsattes för att se över
frågan. Kommitténs arbete resulterade i en lagändring för att
reglera tandvårdskostnaderna för äldre med omfattande
vårdbehov. Bland annat genom att frikortet för hälso- och
sjukvården kunde nyttjas även för detta.
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Margareta framför önskemål om att pensionärsrådet ska
sammanställa en skrivelse till Micasa. Anledningen är att
bolaget, med hänvisning till pandemin, inte visar seniorbostäder till de sökande som istället får ta ställning till bostaden enbart utifrån planritning. Skrivelsen skulle poängtera
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att detta är särskilt svårt för synskadade och att en flytt är ett
så stort beslut att det är rimligt att få möjlighet att få se bostaden ifråga. Micasa bör uppmana Bostadsförmedlingen att
förstora upp ritningarna till personer som är synskadade,
samt uppge var i huset lägenheten är lokaliserad
 Margareta rapporterar från de öppna träffpunkterna som håller öppet med mycket uppskattade utomhusaktiviteter. Bland
annat har det genomförts Grillvecka. På Rioträffen har det
startats en ny aktivitet - cykelgäng.
 Jan lyfter frågan om att det är mycket svårt för personer
utan bank-id att beställa provtagning eftersom man hänvisas
till att göra det via 1177.se
Marianne berättar att det bland annat är mot bakgrund av att den
snabba utvecklingen av digitala tjänster riskerar att öka det digitala utanförskapet som förvaltningen ska starta DigiCenter för
seniorer.
6. Rådets synpunkter på inkomna remisser
Inga remisser.
7. Information från förvaltningen
 DigiCenter för seniorer– workshop med besökarna på öppna
träffpunkterna planeras för att undersöka behov och önskemål för innehåll och utformning.
 Dagverksamheterna öppnar åter på måndag 31 augusti.
 Stadsdelsdirektör Christina Klang slutar sin tjänst. Som efterträdare har Kerstin Andersson förordats och väntas tillträda den 5 oktober. Förvaltningens HR- chef Jessica Alfredsson tjänstgör som tf. direktör till dess Kerstin tillträder.
 Stimulansmedlen- en planering för hur de stimulansmedel
som förvaltningen tilldelats har tagits fram. Med anledning
av pandemin har inte alla planerade aktiviteter kunnat genomföras under våren. Verksamheten planerar nu för genomförande under hösten.
 Tryggt mottagande har återupptagits efter att ha pausats sedan 22 april då teamets medlemmar gick över till att arbeta i
förvaltningens särskilda förstärkningsteam.
 Arbete pågår med att hitta lösning för besöksrum inomhus
på Rio vob och för hur aktiviteter ska kunna genomföras på
öppna träffpunkterna. Det är på gång med inköp av infravärme för att förlänga säsongen.
 Fixartjänsten- den är igång men avgränsas fortfarande till
akuta insatser som till exempel byte av glödlampa.
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8. Övriga frågor
 Pensionärsrådet framför sitt missnöje med det beslut som
förvaltningen fattat utifrån stadsledningskontorets juridiska
avdelnings rekommendationer angående mötesform och arvodering för rådets medlemmar vid telefonmöte.
 Pensionärsrådet yrkar på att de som råd självständigt ska
kunna besluta om att rådets telefonmöten är att jämställa
med formellt sammanträde med protokoll och justering.
Marianne och Cecilia informerar om bakgrunden till beslutet
och att frågan har lyfts vidare till stadsdelsnämndens ordförande. Yvonne informerar om att den också tagits upp på kommunstyrelsens pensionärsråd.
 Rådet framför önskemål om att kunna genomföra ett fysiskt
möte i september och ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till detta.
9. Nästa möte
Nästa möte är måndagen 28 september kl. 13:30 -15:00. Inbjuden
gäst är Katarina Grahn, chef för område beställare på Östermalms
SDF. Förvaltningen återkommer med information om i vilken form
mötet kan genomföras.
Sekreterare: Cecilia Werge (cecilia.werge@stockholm.se)
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