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Protokoll Penslonarsradet Skarholrnen
Tidpunkt:

2020-01-23 kl 14.00-16·00
Formate mellan kl 13:30-14.00 (endast radet)
Plats:

Bodholmsplan 2, plan 7, lokal Norrholmen

Justering:
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Goran Cede;:stra;-d
Ordforande

Christer Flink
Justerare

Narvarande:
Rune Axelsson
Ulla-Britt Hartell
Britt-Marie Ekvall
Christer Flink
Gertie Unhagen Deiving
Goran Cederstrand
Anders Peterson
Kerstin Krook
Christin Lundqvist
Lars Wallin
Franvarande:
Ovriga narvarande:

Leo Westerblom, sekreterare
Johan Kling ordforande stadsdelsnfunnden.
Maria Blomgren bestallarenheten aldre
Johai:i-K.l.m.g..sooS al ar Rashid sdn
Elisabeth J d~on sdn
Carl Henrik Caldaras sdn

Handlaggare
Leo Westerblom
Tfn 08-508 24889
Leo Westerblom.stockholm.se
stockholm.se

Franvarande:
1 § Motets oppnande

Ordforanden Goran Cederstrand forklarar motet oppnat.
2 § Presentationsrunda

De narvarande presenterar sig
3 § Godkannande av dagordning

Dagordningen godkanns med tillagg av en punkt om val av
ordforande och vice ordforande under§ 4.
4 § Val av justerare.

Motet valjer Christer Flink och Goran Cederstrand till att justera
dagens protokoll.
Motet valjer Christer Flink som ordforande, Goran Cederstrand vice
ordforande for aret,
Goran Cederstrand valjs till ordforande for dagens mote.
5 § Foregaende protokoll

Foregaende protokoll godkanns och Iaggs till handlingama.
6 § Information fran forvaltningen

Enhetschefen for bestallarenheten aldre Maria Blomgren informerar
om ramtid inom hemtjansten. Fragan har uppkommit pa ett av
pensionarsradets tidigare sammantrade. Vidare informerar Maria
Blomgren om tryggt mottagande vilket ska leda till att
bistandshandlaggarnas hjalpinsatser ska bli battre. Ett speciellt team
gar in for att utreda och vidare har fragan har bara uppkommit vid
ett tillfalle, Fragan kan uppkomma vid hemgang fran sjukhus vid en
stroke.
Vidare kommer onskernal om problematiken med skalig
levnadsniva vid avslag pa ansokningar inom aldreomsorgen
kommer att tas upp pa kommande sammantraden,
7 § Foredragningslista till namndsammantrade

Riktlinjer for foreninqsstod
Pensionarsradet framfor att pensionarsorganisationerna ar oroade.
Pensionarsorganisationerna har 900 medlemmar och har en oerhort
vardefull verksamhet for de aldre i Skarholmen och viii att
pensionarsorganisationerna undantas fran foreslagna regler. Den
ansokan som ligger handlar om mindre pengar an vad andra
stadsdelar beviljat. Ovriga i pensionarsradet ar ocksa oroade. Detar
positivt med att ovriga foreningar far stod men onskar mer
ersattning till pensionarsforeningarna i Skarholmen utan att de ska

behova fylla i en massa papper. Se bifogat uttalande fran
Skarholmens pensionarsrad,
Stadsdelsnamndens ordforande Johan Kling som deltar pa dagens
mote informerar om att namnden under aret gjort en extra utlysning
av foreningsbidrag, Den gangen handlade det om en riktad satsning
pa nyanlanda och kvinnors deltagande. Enligt information som
Johan Kling erhallit sa fattade namnden beslut om regelverket
senast for ar 2018 vilket i sa fall var under en tidigare ordforandes
tid. Pa kommande stadsdelsnamndsmote kommer en punkt som
beror nuvarande regler och om att lagga in en parameter om
nyanlandas organisering. Vidare haller man pa stadsniva att se over
regelverket, nagra storre justeringar pa vart regelverk fran 2018 bor
saledes inte goras innan denna oversyn ar klar och det finns
riktlinjer framtagna. Vidare diskuteras om PRO sokt
foreningsbidraget ar 2019 vilket behaver redas ut. Vice ordforanden
for stadsdelsnamnden Salar Rashid som ocksa deltar pa dagens
sammantrade informerar om att vi haft en oskriven regel for aldre
och funktionshindrade om att bevilja den liggande ansokan om
bidrag. Han kommer att ta ett uttalande fran
pensionarsorganisationerna som sitt. En fraga som beror bidragen
kommer att beslutas pa kommande stadsdelsnamndsmote. Elisabet
Johnson tackar for synpunkter och kommer att ta med dem till sitt
parti.
Punkt 32:lnkop av halkskydd
Christer Flink fragar om upphandlingen av halkskydd som anmals
pa kommande mote. Johan Kling informerar om arendet och att det
finns broddar att harnta for pensionarer i Skarholmen. Radet har
tidigare diskuterat fragan och ar noj da med ink op et.
8 § Skrivelser och rapporter
Tellus Fritidscenter och Tantos Seniorlokus med varprogram for
2020 har kommit till pensionarsradet. De vander sig till seniorer oh
vuxna med funktionsnedsattning, Pa deras hemsida
www.tellusfritidscenter.se finns mer information.
Motet diskuterar en fraga om att enligt KPR kommunstyrelsen far
25 % av de anstallda inom herntjansten inga utbildningsinsatser
vilket forklaras med att de inte har fast anstallning, nagot att tas upp
pa kommande pensionarsrad.
Elisabeth Johnson informerar om att i maj kommer socialtjanstens
arsrapport for Stockholms stad och dar finns mycket intressant
statistik och annan information.

9 § bvriga tragor

Britt-Marie Ekvall efterfragar mejladresser och det vore bra med en
adresslista med telefonnummer pa papper vilket forvaltningen
kommer att arbeta med att ta fram. Johan Kling informerar om att i
fortroendemannaregistret evald finns den mesta informationen.
Motet diskuterar vidare utskick och publicering av pensionarsradets
protokoll till allmanheter. Onskvart ar att det sker skyndsamt.
Vidare diskuteras fragan om handlingar till stadsdelsnamndens
moten som kommer efter ordinarie utskick. Johan Kling och Salar
Rashid informerar om rutinema for sena tj anstutlatanden.
Motet diskuterar ocksa fragan om att narvaron av tjansternan ar lag.
1 O § Motet avslutas

Ordforande Goran Cederstrand tackar de narvarande for deltagande
vid dagens mote.
Bilaga: Uttalande fran Skarholmens pensionarsrad.

UTTALANDEFRANSKARHOLMENS
PENSIONARSRAD
Pensionarsorganisationerna i Skarholmen, SPF och PRO,
ar mycket oroade over det nya forslag till foreningsbidrag
som forvaltningen lagger fram.
PRO och SPF har hirtills erhallit ett
grundbidrag/foreningsbidrag pa ca 40 000 kronor
tillsammans. Ett bidrag som vi har uppfattat som
forvaltningens stod till vara aktiva lokala organisationer
med ca 900 pensionerade medlemmar.
SPF och PRO i Skarholmen skapar motesplatser och
delaktighet for manga aldre i Skarholmen, Pa vara olika
aktiviteter sker manga sociala kontakter, som forhindrar
isolering och ofrivillig ensamhet. Vi okar livskraften for
manga aldre i Skarholmen,
I Verksamhetsplanen for Skarholmens stadsdelsnamnd
skrivs " I syfte art minska upplevelsen av social isolering
och ensamhet hos aldre, erbjuder forvaltningen mojlighet
till moten och socialt umgange i aktivitetscenter och
sociala traffpunkter". De verksamheter som
pensionarsorganisationerna genomfor, manga dagar i
veckan, ar ett viktigt komplement till forvaltningens
verksamhet.
Var uppfattning ar att det ar fa organisationer, kanske inga
andra, som har sa manga aktiviteter for sa manga, som
pensionarsorganisationerna.
Vi har forstaelse for att en transparens och mojlighet till
kontroll ska finnas av de medel som foreningarna erhaller.
SPF och PRO i Skarholmen foreslar/onskar att
stadsdelsnamnden tar beslut att
pensionarsorganisationerna ska undantas fran nya
forslaget till foreningsbidrag.
Att samma medel som tidigare ska avsattas till
pensionarsorganisationerna.
Att foreningarna ansoker om fcreningsbidrag med aktuell
aktivitetsplan och art forvaltningen har mojlighet art ta del
av ekonomisk redovisning och bokslut.
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