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1 § Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.
2 § Presentationsrunda
På grund av återbud har ingen av de inbjudna tjänstemännen kunnat
delta vid dagens sammanträde.
3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen i den utsända kallelsen godkänns.

4 § Val av justerare.

Mötet väljer ordföranden och vice ordföranden till att justera
dagens protokoll.
5 § Föregående protokoll
Mötet går igenom föregående protokoll och lägger det till
handlingarna.
6 § Information från förvaltningen

På grund av återbud till dagens sammanträde skjuts frågan om
information från tjänstemännen till nästa sammanträde. På stadens
hemsida stockholm.se finns information om smittspridningen av
covid-19 inom stadens verksamheter.

7 § Föredragningslista till nämndsammanträde

Föredragningslistan till kommande möte stadsdelsnämnden har
sänts ut till rådet på länk.
Råder lämnar synpunkter om:
Punkt 14. Verksamhetsberättelse 2020
Rådet lämnar synpunkter på vad som anges i tjänsteutlåtandet
verksamhetsberättelse 2020. Under kommunfullmäktiges mål 1.5 I
Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet och
självbestämmande:

Rådet anser att det är mycket positivt och tackarförvaltningenför
det goda resultatetför att som det står på:
Sidan 62: Resultatet av revisionen är att förvaltningen är den enda
stadsdelsförvaltningen i staden som revisionen inte har lämnat
någon rekommendation till om hur pandemin kunde hanterats på
annat sätt.
Sidan 63: Antalet personal en hemtjänsttagare möter under en 14dagar period Utfallet uppgår till 8,5 och årsmålet om 10 uppnås
därmed. Det totala snittet för staden är 11,5. Resultatet är också det
tredje bästa sett till alla stadsdelsförvaltningar i staden. Indikatorn
mäter utfallet för hemtjänst oavsett om det är privat eller egen regi.
Rådet lämnar synpunkter om stadsdelens aktiviteter sidan 71 i
verksamhetsberättelsen

"Ett informationsmaterial om förvaltningens och Stockholms stads
insatser för äldre skickas ut till äldre i stadsdelsnämndsområdet"
Slutdatum för aktiveten var 2020-12-3 I och rådet efterlyser vad det
ärför informationsmaterial eller vad som hänt?
"För att säkerställa medarbetarna kompetens i svenska språket
fortsätter utbildningssatsningen Språkutveckling på arbetsplatsen
för medarbetare inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter."
Rådetförutsätter att utbildningssatsningenfortsätter även år 202I.
"Möjligheterna att utöka antalet mätningar av brukamöjdheten
inom äldreomsorgen utreds."
Rådet önskar attfå ta del av resultatet.

Punkt 15. Verksamhetsplan 2021

Rådet lämnar följande synpunkter om verksamhetsplanen att:

I linje med våra prioriteringar i samband med arbetet med VP 2021,
vill Pensionärsrådet peka på de fokusområden, som vi anser
angelägna inom stadsdelsområdet under 2021:
I .Hemtjänst i egen regi:
-Personalkontinuitet, kvalitet och kompetensutveckling är viktiga
satsningsområden.
2.Seniorboenden (65+)
-Fler Seniorboenden, inom ramen för Fokus Skärholmen.
3 .Aktivitetscenter:
-Ökad tillgänglighet och utökat utbud
4.Trygghet
-Fler konkreta aktiviteter, med målet att halvera otryggheten till år
2025.
5.Miljö:
-Vård och skötsel av parker och parkvägar, Sätraskogen,
återvinningsstationer, trafikskyltning mm.
6.Information:
-Kontinuerliga utskick om insatser för äldre som erbjuds boende i
Skärholmen.
7.Tertialrapportering av VP 2021:
-Tidplaner bör brytas ned tertialt, för att underlätta uppföljning.
Punkt 18. Stockholms Stads Trygghetsprogram, remiss

Rådet lämnarföljande synpunkter och vill att synpunkterna
inarbetas i alternativt bifogas dokumentet med remissvaret:
Trots intentionerna i Trygghetsprogrammets inledande text saknas
ett äldreperspektiv. Utsattheten för brott är stor hos äldre, och det
saknas förslag på aktiviteter och åtgärder för att motverka detta.
Målet att halvera otryggheten till år 2025 behöver både förtydligas
och konkretiseras, utifrån såväl centrala som lokala mål.
De regelbundet återkommande Trygghetsmätningarna bör
genomföras mer frekvent, och med ett deltagarantal som möjliggör
ett statistiskt säkerställt resultat nedbrutet på såväl
stadsdelsområden som åldersgrupper.

8 § Särskilda frågor till detta sammanträde

Ingen särskild fråga är anmäld till detta sammanträde.
§ 9 Skrivelser och rapporter
Utsänd till pensionärsrådet via mejl till rådet är Protokoll vid
Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) den 19 januari 2021.
Rådet lämnar följande kommentar: Enligt KPR protokoll har det
lämnats få ansökningar om anslag till Äldreomsorgslyftet. Det finns
därför pengar att söka för verksamheter inriktade mot äldre i
Skärholmsområdet och rådet undrar hur stadsdelsledningen ställer
sig till detta.
§ 10 Frågor till kommande sammanträde

Inbjudna är:
Stabschefen Cecilia Fogelberg och avdelningschefen för
Stadsutveckling och medborgarservice Sara Heppling Trygg för att
informera om trygghetsfrågor med mera.
Avdelningschef Andreas Thorstensson.
§ 11 Övriga frågor
Rådet undrar varför protokollen från pensionärsrådets
sammanträden kommer med på dagordningen för
stadsdelsnämndens föredragningslista med en månads fördröjning.
Synpunkter vid dagens sammanträde som rådet lämnar till
stadsdelsnämnden avser innevarande månads sammanträden vilket
är en rutin som andra stadsdelar har. Rådet önskar därför att rådets
protokoll fortsättningsvis läggs in i dagordningen på samma månad
som nämnden har sina sammanträden.
Rådet har inte sett någon ny information till äldre i stadsdelen om
broddar, och undrar om Medborgarkontoret tillhandahåller sådana
gratis som man gjort i fjol.
§ 12 Mötet avslutas
Rådets ordförande tackar de närvarande och hoppas att alla kan gå
ut och njuta på ett broddsäkert sätt i det vackra soliga vintervädret
som idag är.
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Hej!
Du får OK på protokollet.
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Tack Leo!
Har gjort mina justeringar.
Nu är det Görans tur.
Hälsningar
Christer
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Hej.
Jag bifogar förslag till protokoll för justering.
Med vänlig hälsning
Leo Westerblom
Leo Westerblom
Administrativ sekreterare och råd.

