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Närvarande:

Ledamöter

Lars Bäck (PRO)
Roland Eliasson (SKPF)
Lena Hedquist (SPF Seniorerna)
Anders Lidbeck (SPF Seniorerna)
Christina Folke (SPF Seniorerna)
Anne-Marie Bergström (SPF Seniorerna)
Margaretha Persson (SKPF)
Lars-Erik Karlsson (PRO)

Ersättare

Yvonne Wendt (SPF Seniorerna)
Astrid Elisabet Kågedal (SPF Seniorerna)
Leif Johansson (PRO)
Claes Tjäder (PRO)
Karin Lund (SPF Seniorerna)
Inga Lundvall (SKPF)
Irene Svensson (SPF Seniorerna)
Lena Sernevåg (PRO)
Marie-Louise Andersén (SKPF)

Adjungerad

Helena Kivisaari (Ikinuoret)

Ej närvarande

Britt-Marie Ekvall (PRO) led

Närvarande tjänstemän: Förvaltningschef Patric Rylander,
avdelningschef Raili Karlsson, enhetschef Carl Smitterberg,
avdelningschef Kicki Elofsson, verksamhetsstrateg Eva-Lena
Eirefelt och KPR:s sekreterare Kerstin Tägt
Övriga närvarande:
Jarina Edlund, Trafikkontoret och Miia Hansson, äldrelots

1. Mötets öppnande
Protokoll fört vid Kommunstyrelsens
pensionärsråd (KPR) den 16 februari 2021

Lena Hedquist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
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2. Genomgång av närvaro
Sekreteraren gick igenom närvaron.

3. Val av protokolljusterare till mötet
Ordförande och vice ordförande valdes att justera protokollet.

4. Anmälan av övriga frågor och fastställande av
dagordning
Övriga punkter till dagordningen:
Information av Jarina Edlund, Trafikkontoret
Information av Miia Hansson, äldrelots
Dagordningen fastställdes.
5. Information av Jarina Edlund, Trafikkontoret
Presentationen bifogas protokollet.
6. Miia Hansson, äldrelots
Äldrelotsen arbetar med hemlösa som är 65 år och äldre.
Äldrelotsens roll är att motivera hemlösa att ta emot stöd och
hjälpa till med att göra dem förberedda på att göra en ansökan
om exempelvis boendestöd och försörjningsstöd.
Äldreslotsen har inte kunnat besöka frivilligorganisationer och
daglig verksamhet i år på grund av pandemin, vilket har
försvårat arbetet. Under året har ändå trettio personer tagits
emot inom socialtjänsten i flera stadsdelar.

7. Introduktionsutbildning
Datum för introduktionsutbildningen fastställs under denna
vecka.

8. Anmälan av protokolljustering KPR 1/2021-01-19
Ärendet lades till handlingarna.

9. Anmälan av protokolljustering ÄN 1/2020-01-26
Ärendet lades till handlingarna.
10. Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 23 februari
2021

a. Remiss om regional cykelplan
Dnr KS 53/2021
Handläggare: Thomas Karlsson
KPR avstår från att yttra sig.
Ärendet lades till handlingarna.
Protokoll fört vid Kommunstyrelsens
pensionärsråd (KPR) den 16 februari 2021

b. Stockholm stads trygghetsprogram
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Dnr ALD 660/2020
KPRs remissvar:
Stockholms stads Trygghetsprogram kommer
förhoppningsvis att få en stor betydelse för alla som bor,
vistas och verkar i Stockholm och som enligt det
övergripande målet för bl a stadens samlade
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska ha
tillgång till en trygg, säker och välskött stad.
Programmet är väl strukturerat och innehåller en god
vägledning för alla aktörer, såväl interna som externa. De
samverkansprocesser som beskrivs i programmet kan
förväntas medföra att goda resultat uppnås när det gäller
brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder av
olika slag.
En av KPR:s främsta uppgifter som remissinstans är att
undersöka om och i så fall hur äldreperspektivet har
hanterats i programmet.
Det kan konstateras att i programmets inledning(sid 5)
uppges att det ska genomsyras av jämställdhetsperspektiv,
barnperspektiv, funktionshindersperspektiv, hbtq-perspektiv
samt äldreperspektiv.
I slutet av programmet (sid 30-31) anges olika grupper av
brottsoffer som anses vara särskilt utsatta och sårbara. Som
exempel på en av grupperna nämns äldre.
Mot bakgrund av vad som ovan framförts har enligt KPR:s
uppfattning äldreperspektivet inte tillnärmelsevis kommit till
uttryck på ett tillfredsställande sätt i programmet.
Det finns många äldre personer i vår stad som upplever en
stor otrygghet och även känner sig rädda för att utsättas för
brott av olika slag i såväl den privata som den offentliga
miljön, vilket framkommer i bl a BRÅ:s rapport om Brott mot
äldre( 2018). Några av de brott som begås mot äldre utgörs
av bedrägerier, stölder samt våldsbrott. KPR anser att det är
mycket angeläget att programmet innehåller uppgifter om
aktiviteter och åtgärder som kan komma till användning när
det gäller att förebygga brott mot äldre och minska de
skadeverkningar som brotten ger upphov till. Dessa bör
lämpligen ingå i de avsnitt som handlar om Arbete i stadens
offentliga miljö, Stadsutveckling, Förebyggande arbete och
Riktade sociala instanser. Så bör exempelvis åtgärder i den
fysiska miljön inkludera ett äldreperspektiv, inte endast
barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv och
tillgänglighetsperspektiv( sid 19). Vidare bör naturligtvis även
äldre personer precis som barn och unga ha tillgång till bl a
parker, idrottsplatser och kulturverksamheter på ett sätt som
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inger trygghet ( sid 27). En ren och attraktiv miljö skapar
trygghet. Staden bör införa nollvision mot skadegörelse och
nedskräpning på samma sätt som införts mot klotter.
I avsnittet om Verktyg och Stöd ( sid 28 ff) behandlas frågor
som rör kommunikation som är mycket viktiga för att
stadens invånare ska känna tillit och trygghet beträffande
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. På
stadens intranät uppges merparten av all information finnas.
Det bör dock framhållas att inte alla äldre har tillgång till
internet och dator varför fler informationskanaler bör
användas.
Sammanfattningsvis utgår KPR från att äldreperspektivet
kommer att synliggöras på ett tydligt sätt i programmet,
vilket även kan ha en stor betydelse vid tillämpningen av
exempelvis andra till programmet kopplade styrdokument
och riktlinjer.
KPR vill slutligen framföra att vi ställer oss bakom de
synpunkter och förslag som Äldreförvaltningen redogjort för
i sitt tjänsteutlåtande beträffande Trygghetsprogrammet.
Ärendet lades till handlingarna.

c. Verksamhetsberättelse 2020 för Äldrenämnden
Dnr ALD 817/2020
Sammanfattning av frågor från KPR:
Alla mål går inte att mäta och har inte indikatorer. KPR vill
ha ett förtydligande om hur målen ska redovisas i
verksamhetsberättelsen. Stockholm stad har mål från
övergripande nivå till enhetsnivå. En del indikatorerna mäts
bland annat med brukarundersökningar och
medarbetarundersökningar.
Det äldreförvaltningen redovisar i verksamhetsberättelsen
avser bara äldreförvaltningens verksamhet.
Kvalitetsuppföljningen på individnivå är viktigt, men det ser
olika ut i stadsdelarna i hur detta arbete utförs. I år kommer
Socialstyrelsen inte att skicka ut någon brukarundersökning
och staden ser därför över alternativ till denna under året.
En redogörelse om hur verksamhetsberättelsen upprättas
tas med i introduktionsutbildningen.
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Det finns inga sammanställningar med redovisningar av
pandemins konsekvenser, uppdelat på exempelvis
stadsdelsförvaltningar.
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I äldreförvaltningens årsrapport redovisas fler detaljer om
vilket arbete som gjorts under året.
Flera stadsdelsförvaltningar har under pandemin startat
med digitala fixartjänster. Dessa tjänster utförs troligtvis
utöver de ordinarie timmarna med fixartjänster. Det pågår
ett arbete kring förebyggande åtgärder, men idag är det
fortfarande 6 timmar som gäller för de vanliga
fixartjänsterna.
Det finns oklarheter när det gäller definitionen av
mellanboenden.
Äldreförvaltningen samarbetar med SLK kring frågan om
innebörden i begreppet. Till gruppen mellanboende räknas
idag icke biståndsbedömda boenden. Frågan utreds
fortfarande och KPR kommer att få ta del av utredningen.
Ärendet lades till handlingarna.

d. Fördelning av medel för utveckling inom demensområdet
Dnr 774/2020
Kommentar: Alla stadsdelar har inte sökt om medel. Farsta
stadsdelsförvaltning har inte ansökt; de hanterar detta inom
de ordinarie ramarna.
Ärendet lades till handlingarna.

e. Remiss Sametinget handlingsprogram för bevarande av
samiska språken – kontorsutlåtande
Dnr 810/2020
KPR avstår från att yttra sig.
Ärendet lades till handlingarna.

f. Remiss ISOF handlingsplan för bevarande av
minoritetsspråk – kontorsutlåtande
Dnr 811/2020
Ett remissyttrande har skickats från Ikinuoret.
KPR avstår från att yttra sig.
Ärendet lades till handlingarna.
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9. Förvaltningschefens information
En ny lägesrapport kommer onsdagen den 17 februari. Det är
idag en minskning av smittan på de särskilda boendena.
Besöksförbudet går ut den 23 februari och om smittspridningen
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inte ökar kommer äldreförvaltningen inte att söka om en
förlängning. Äldreförvaltningen arbetar nu med ett
informationspaket som ska skickas ut till
stadsdelsförvaltningarna denna vecka.
Alla boende på de särskilda boendena har fått sin andra dos
och man arbetar nu med de som har växelvård. Region
Stockholm är ansvarig för vaccinationerna från vårdcentralerna
och hemtjänsten är på väg att börja med vaccineringen.
Regionen kommer att skicka ut ett brev med erbjudande om
vaccinering till personer 65 år och äldre. Breven kommer att
skickas till de äldsta först.
VaccinDirekt kommer att vaccinera personal inom särskilt
boende, hemtjänst och övriga medarbetare i vårdnära relation.
De får själva boka tid och gå till de lokaler som erbjuds för att få
sitt vaccin.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Kerstin Tägt

Sekreterare för kommunstyrelsens pensionärsråd
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