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1 § Mötets öppnande

Ordföranden Christer Flink förklarar mötet öppnat.
2 § Presentationsrunda

De närvarande presenterar sig.
Handläggare
Leo Westerblom
Tfn 08-508 24889
Leo Westerblom.stockholm.se
stockholm.se

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

4 § Val av justerare.

Mötet väljer Christer Flink som ordförande och Göran Cederstrand
till att justera dagens protokoll.
5 § Föregående protokoll

Ledamöterna går igenom föregående protokoll, godkänner det och
lägger protokollet till handlingarna.
Mötet diskuterar bland annat andelen tillsvidare- eller
timanställningar på Sätra vård- och omsorgsboende respektive inom
hemtjänsten. Under somrarna ökar andelen timanställda.
Beträffande stadsdelsförvaltningens samverkan med Polisen har
Pensionärsrådet ännu inte fått ta del av innehållet. Svaret tidigare
har varit att det inte är klart.
Pensionärsrådet vill till nästa möte bjuda in Fokus Skärholmen och
rådet önskar att de som ansvarar på stadsdelsförvaltningen
tillsammans med företrädare för projektet kan informera om
planerna, sett ur ett äldreperspektiv. I frågan om boende så ingår
även att rådet önskar information om förvaltningens boendeplan för
äldre.
I föregående protokoll anges vidare att gående om så är möjligt ska
gå till vänster på parkvägar för att mötande cyklister lättare ska
kunna uppmärksamma de gående. Detta är en allmän regel som alla
förväntas känna men få verkar känna till regeln. Konstaterades att
förvaltningen bör kommunicera reglerna; tas upp i samband med
verksamhetsplanen.
När det gäller boulebanor konstaterades att boulebanor behövs även
på andra platser än Vårbergs IP. Rådet funderar vidare på lämpliga
platser och tar upp detta i VP 2021.
I föregående protokoll anges att rådet önskar att en generell rutin tas
fram, så att remisser som har ett äldreperspektiv, på ett tidigt
stadium i processen kommer till rådets kännedom för eventuella
synpunkter inför beslutsunderlag till nämnden. Leo Westerblom
informerar att han kommer att få information om inkomna remisser
med diarienummer. Rådet önskar information om remisserna
skickade till ordföranden för rådet.
6 § Information från förvaltningen

Ingen inbjuden gäst har kunnat ansluta till dagens samm anträde och
mötet avvaktar mer information om kommande workshop och
verksamhetsplan för 2021
7 § Föredragningslista till nämndsammanträde

Föredragningslistan till kommande stadsdelsnämndens möte
diskuterades och rådet har yttrande om punkterna:
Punkt 11: Folkets hus i Skärholmen. Punkten handlar om
mötesplatser i Skärholmen. Pensionärsrådet konstaterar att det f n är
brist på lokaler för pensionärsorganisationerna, främst större
lokaler, och ställer sig bakom att det blir fler möteslokaler till en
rimlig kostnad för föreningslivet.
Punkt 14: Svar på frågor om att skydda och värna våra äldre
gällande covid-19
Utöver de svar som förvaltningen har gett på frågorna i skrivelsen,
så undrar pensionärsrådet angående arbetskläder och tvätt av
desamma: Har alla anställda tillgång till arbetskläder, används dessa
och står arbetsgivaren för tvätt av dessa?
Hur efterlevs samtliga av Socialstyrelsens föreskrifter för basala
hygienrutiner för hemtjänst? Till exempel att händerna ska vara helt
fria från utsmyckning och armbandsur. Viktigt att kunskap ges om
dessa riktlinjer och att de efterföljs.
Pensionärsrådet ser som mycket positivt att antalet personer som
besöker en och samma hemtjänstkund under en månad har minskat.
Har det något att göra med att andra hemtjänstkunder har avsagt sig
besök under pandemin, och hur klarar dessa kunder nu sin
egenvård?
8 § Skrivelser och rapporter

Protokoll förda vid KS pensionärsråd KPR
Utsänt till pensionärsrådet via mejl:

Protokoll från KPR
2020-05-15
2020-06-16
2020-08-18
2020-09-22 (inkom ofullständigt)

Närnndkonferens 17 december
Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll 2020-09-24
9 § Övriga frågor

a)Synpunkter på Fokus Skärholmens; två detaljplaner om
Vårbergsvägen (diarienr 2016-15393) resp Stångholmsbacken
(diarienr 2017-00513). www stockholm.se/detaljplaner:
Frågan har diskuterats på förmöte.

b) Pensionärsrådet diskuterar hur man går vidare med VP 2021 och
har tagit fram en lista över prioriterade punkter. Listan kompletteras
av samtliga inom rådet och diskuteras på nytt på kommande möte
den 5 november.
Tidsplanen för nomineringar till nästa års pensionärsråd
Skärholmen diskuteras. Pensionärsorganisationema kan mejla
förslag till rådets sekreterare och sekreteraren kommer att få
mejladress till respektive ordförande.
10 § Mötet avslutas

Rådet avslutar med att framföra att det fungerade bra med
telefonkonferensen idag via Skype. Ordförande Christer Flink
tackar de närvarande för deltagande vid dagens möte och önskar en
bra fortsättning.
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