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Övriga närvarande:

Irma Ortega samordnare
Andreas Thorstensson avdelningschef
Leo Westerblom, sekreterare
1 § Mötets öppnande

Ordföranden Christer Flink förklarar mötet öppnat.
2 § Presentationsrunda

De närvarande presenterar sig.
Irma Ortega informerar om att hennes enhet på
stadsdelsförvaltningen svarar för stadsdelens parker, naturreservat,
lekplatser, baden, grönytor som inte är privat fastighetsmark, och

heller inte exempelvis torgen. Enhetens chef är Sofie Möller och
chef för Sofie Möller är Sara Heppling Trygg. Till avdelningen har
efter omorganisation förts enheter som svarar för medborgarservice
och fritid som tidigare låg under samma avdelning som
socialtjänsten.
Avdelningschefen Andreas Thorstensson informerar om att hans
avdelning har döpts om till Stöd och service i egen regi och
avdelningens svarar för utförare. Ansvaret för äldrefrågor ligger
även på socialtjänstens beställare vilka svarar för
myndighetsutövning De senare har också kontakt med privata
utförare som arbetar med privat hemtjänst.

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

Inga synpunkter.
Ledamöterna går igenom föregående protokoll, godkänner det och
lägger protokollet till handlingarna.
6 § Information från förvaltningen

Avdelningschefen Andreas Thorstensson informerar om läget i
arbetet mot smittan covid-19. Det är en ökning av smittan samtidigt
som förvaltningen känner att man har kontroll över läget. Den har
varit 350 besök på Sätra vård och omsorgsboende sedan det
öppnade för besök igen. Det finns lager med skyddsutrustning och
förvaltningen arbetar med att ha chefer i beredskap.
Vidare frågar Andreas Thorstensson om pensionärsrådet kan delta i
workshopen som fysiskt möte på Bodholmsplan 2 den 3 december.
Det går att hålla avstånd i lokalen.
Pensionärsrådet anser att möten bör ske digitalt även workshopen
Mötet diskuterar fråga och kommer fram till att Andreas
Thorstensson återkommer med ett nytt förslag och kommer att
skicka ut ett material inför mötet. Pensionärsrådet arbetar med att
strukturera upp frågor till workshopen.

Vidare svarar Andreas Thorstensson på en fråga om isolerade äldre
personer som sitter i karantän och inte har hemtjänst om det skulle
ha kommit för kännedom till förvaltningen att dessa mår särskilt
dåligt med tanke på corona epidemin .och det har det inte.
Irma Ortega infomerar om stadsdelsnämndens verksamhetsprogram
och om gränsdragningsfrågor om förvaltningens ansvar gentemot
privata aktörer eller andra förvaltningar inom staden. Boulebanor
kan exempelvis definieras som spontanidrott vilket är ett
ansvarsområde för förvaltningen och Irma Ortega återkommer med
ytterligare information om rådets möjligheter att lämna synpunkter i
frågan.
Irma informerar också om skyltning i gång- och cykelbanor. Staden
brukar inte skylta om det som är vedertagna regler hur man går på
vägarna osv.
Stadsdelen har ansvar att sätta skyltar på cykel och gångbanor.
Rådet kan ge synpunkter om kritiska ställen för att förvaltningen
ska kunna sätta upp tillfälliga skyltar och justera befintliga.
Vidare lämnar pensionärsrådet synpunkter till projektet Fokus
Skärholmen att det vore bra med en äldrekonsekvensanalys kring
utformningen av trappor, aktivitetsytor för äldre, avställningsytor
för rullstolar med mera. Irma tar med sig frågan till projekt Fokus
Skärholmen. Vidare att det framgår inte att projektet avser att bygga
några seniorboenden.
a) Fokus Skärholmen
Till kommande möte 3 december inbjuds Sara Heppling Trygg och
Karin Ahlzen.
b) Boendeplan för äldre
Uppstartsmöte för stadens arbete med boendeplanen sker samtidigt
med pensionärsrådet möte eftermiddagen 5 november. Den som
håller i boendeplanen är controllern Denisa Fawzlji.
Fråga om boendeplan äldre hör rent organisatoriskt till
socialtjänsten. Den boendeplanen är till för att göra en bild av vad
som finns och vad förvaltningen anser vad som behövs och i
slutända fattar fullmäktige beslut.
Pensionärsrådet vill bjuda in Denisa Fawzlji till decembermötet.

7 § Föredragningslista till nämndsammanträde

Föredragningslistan till kommande stadsdelsnämndens möte
diskuterades:
Punkt 6 Extra föreningsbidrag. Punkten ligger under den slutna
delen av sammanträdet vilket gör att rådet inte kan ta del av ärendet.
Punkt 22 Stadens program om våld i nära relationer. En sårbar
grupp är personer över 65 med tanke på äldres utsatthet.
Pensionärsrådet uttalar att många gånger är det kvinnor som
drabbas och att förvaltningen vill göra det tydligt stöd ska se ut och
att det behövs mer kunskap om äldres utsatthet anser rådet är en
mycket viktig fråga och stöder helt förvaltningens förslag till beslut.
Punkt 19
Rådets ledamöter uppmanas hålla utkik om månadsrapporten dyker
upp på förvaltningens hemsida. Synpunkter kan sändas till rådets
ordförande f v b till nämnden.
Punkterna 23 - 25
Seniorbostäder:
I stadsdelen finns en stor grupp äldre, som bor i fastigheter utan
hiss eller på annat sätt otillgängliga. Det är bl a därför angeläget
med en utbyggnad av seniorboenden, som ett led i att
senarelägga behovet av vård-och omsorgsboende.
Sett över en 20-årsperiod beräknas antalet äldre inom region Västra
Söderort öka med uppemot 75%, och många äldre vill bo i den del
av staden där de är etablerade.
I den nyproduktion av hyresrätter, som planeras inom ramen för
Fokus Skärholmen, vill vi peka på det stora behovet av
markanvisningar för seniorbostäder med tillhörande
aktivitetscenter.
Boule på Vårbergs IP:
Intresset för boule är stort för seniorer i samtliga stadsdelar i
Skärholmen. Det är därför av största vikt att planerade satsningar,
såväl utomhus och inomhus blir förverkligade.
Punkt 29 Ansökan om att ta del av uppgifter för forskningsändamål
hos Beställarenheten Äldre- och personer med
funktionsnedsättning. Pensionärsrådet önskar även få ta del av
kommande forskningsrapporter i ärendet.

8 § Särskilda frågor till detta sammanträde

a) Nämndkonferens 2020-12-17
Frågan kvarstår till kommande möte.
b) Förslag på sammanträdestiden år 2021.
Frågan kvarstår till kommande möte.

9 § Skrivelser och rapporter

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

Protokoll från KPR
- 2020-10-13
Skärholmens stadsdelsnämnds kallelse sammanträde 2020-11-12
10 § Övriga frågor

Nästa möte den 3 december.
Workshop kl 13-15.
Ordinarie rådsmöte direkt efter workshop
11 § Mötet avslutas

Ordförande tackar de närvarande för deltagande vid dagens möte
och önskar en bra fortsättning.
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Protokollet justerat/godkänt digitalt

