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Leo Westerblom sekreterare.
Andreas Thorstensson Avdelningschef, Stöd och service i egen regi
§ 6A
Flor Luna, Samhällsplanerare & miljösamordnare,
Stadsmiljö, civil samhället och kultur§ 8 A.
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Dagordning

PRO

1 § Mötets öppnande

Dagordningen godkänns

2 § Presentationsrunda
Sekreteraren går igenom närvaron.

4 § Val av justerare.
Mötet väljer ordföranden och vice ordföranden till att justera dagens
protokoll.
5 § Föregående protokoll

Mötet går igenom föregående protokoll 6/2021 och godkänner det.
6 § Information från förvaltningen
6 A)Andreas Thorstensson lämnar en lägesrapport om vård och
omsorgen inom Skärholmens kommunala verksamhet.
Förvaltningen har fått bekräftat att rörligheten bland personalen
inom vården varit högre än tidigare år. Viss personal har inte klarat
av kraven och andra har inte följt sina anställningsavtal utan valt att
sluta. Förvaltningen har ingen statistik över personal som är
vaccinerad mot covid-19 men räknar med att sjuka stannar hemma.
Några personer inom boendena som har varit vaccinerade har
smittats trots att de varit vaccinerade, men de fick endast mildare
symptom. När det gäller kravet på personal som är i kontakt med
brukare inom vården att bära munskydd så kvarstår kravet på att
bära munskydd. Visir behöver inte användas.
Tertialrapporten för stadsdelens budget 2021 till och med sista
augusti visar att ekonomin inte är så god inom stadsdelens vård i
egen regi och Sätra vård och omsorgsboende. Bland annat har Sätra
vård och omsorgsboende flera tomma platser vilket ger ett stort
underskott.
Vidare informerar Andreas Thorstensson om evenemanget Growin
på Skärholmstorget nu i september. Growin kommer att ha en
äldreomsorgens dag 24 sept. Äldreborgarrådet Erik Slottner är
inbjuden att tala på evenemanget. Vidare blir det aktiviteter under
dagen som kan intressera äldre under dagen. Rådet önskar att
information om Growin skickas till ordförandena i rådets
pensionärsorganisationer.

6 B) Mötet diskuterar kriterier för att komma in på boende för äldre.
Frågan kvarstår eftersom det rör beslut som tas inom
beställaravdelningen på socialtjänsten. Det finns en inbjudan att
någon representant från avdelningen komm er till ett kommande
sammanträde med rådet för att informera om sin verksamh et.
Vidare diskuterar rådet frågan om i vilken mån rådets synpunkter
kommit fram på tidigare års nämndkonferens och i nämn dens
verksamh etsplan.
Rådet beslutar att i samband med oktobermötet genomföra en
workshop inför Verksamhetsplan 2022.

7 § Föredragningslista till nämndsammanträde
Mötet lämnar ingen synpunkt på föredragningslistan för kommande
Skärholmen stadsdelsnärnndsmöte.
8 § Särskilda frågor till detta sammanträde
8 A) Flor Luna informerar om sin roll på stadsdelsförvaltningen och
om remisserna Cykelplan respektive Trafiksäkerhetsplan vilka hon
är handläggare för. Skärholmens stadsdelsnämnd kommer att
besluta om remisserna på kommande sammanträden.
Remiss Cykelstaden:

Kommunstyrelsen brukar lämna kort om tid för förvaltningarna att
svara på remisser. Detta gäller också remissen om Cykelstaden.
Pensionärsrådet har lämnat synpunkter per mejl till Flor Luna.
Mötet diskuterar remissen och gör några justeringar i sitt svar.
Cykelplanen är ett tydliggörande av frarnkomlighetsstrategin.
Planen ska möjliggöra för folk att snabbt kunna ta sig fram till
exempel till sin arbetsplats. För detta ändamål finns det bl a ett
huvudnät för cyklister som cykelplanen handlar om. Det finns också
ett lokalt nät av gångväg- och cykelväg som cykelplanen inte berör
såsom vanliga parkvägar. Det betyder att långsam cykling på dessa
lokala cykelvägar kommer att vara kvar.
Remiss Trafiksäkerhetsplan

Luna Flor informerar om och mötet diskuterar remissen till
nämnden om stadens Trafiksäkerhetsplan. Den är allmänt hållen
och syftar till att ge svar på övergripande frågor om vad planen ska
innehålla i fråga om exempelvis insatsområden som
trafiksäkerhetsplanen ska gälla. Man vill bland annat komm a fram
till vad stadsdelsförvaltningen kan hjälpa till med i fråga om
trafiksäkerhetsfrågor för att öka överlevnaden för trafikanter.
Hastighetsgränser på vägar i Skärholmen är en fråga som rådet tog

upp för några år sedan. Rådet diskuterar hur man kan gå vidare.
8 B) Annonsplats

Pensionärsrådet saknar stadsdelens annonsplats i tidningen Mitt i
Skärholmen. Sekreteraren har frågat förvaltningen om
annonsplatsen ska komma tillbaka. Svar har lämnats av en av
stadsdelsförvaltningens kommunikatörer:
" ... En lokal tidningsannonsen "Hallå stockholmare" bekostades
centralt av SLK och lades ner i mars 2019.
Den innehöll information till samtliga invånare och alltså inte
enkom målgruppen seniorer.
Sen infördes kort en mycket liten annons "På gång i Skärholmen"
med fokus på kommunfullmäktiges möte där vi kunde skriva någon
rad om våra nämndmöten hösten 2020 och ibland något litet till.
Men även den lades ned dee 2020.
Det finns inga planer eller budget för lokala annonser men centrala
annonser körs några gånger per termin från centralt håll.
Pensionärsrådet enas om ett uttalande:
Pensionärsrådet saknar den kontinuerliga informationen i Mitt I
vilket är av intresse inte baraför seniorer.
Remiss Kvalitetsprogram

Rådet lämnar en kommentar:
Vi i pensionärsrådet i Skärholmen vill att seniorer involveras och
kan vara delaktiga och till exempel bjudas in till möten.
§ 9 Skrivelser och rapporter

Utsänt till pensionärsrådet via mejl till rådet.
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§ 10 Frågor till kommande sammanträde
Workshop med Andreas Thorstensson och personal.

§ 11 Övriga frågor
Beslut i Rådet:
Rådet kan träffas på kommande sammanträden i enlighet
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så det kan bli ett
personligt möte vid kommande sammanträde.
Stadsdelsförvaltningen har lämnat ett förslag om att nämnden ska
besluta på sitt kommande sammanträde om ändrad tidpunkt för
nämndens decembermöte Om nämnden beslutar sig för att
sammanträda den 16 december så flyttar rådet sitt möte från 2:a till
9 december.
För fem år sedan var rådet upprört över att gångtunnel mellan
Skärholmen och Ikea stängdes och skrev till Trafikkontoret. Nu
finns det en nyinvigd tunnel till handelsområdet Kungens Kurva.
Den är i bra takhöjd och man har gjort ett fint jobb. Rådet beslutar
att man skriver till Trafikkontoret och tackar för den nya tunneln.

§ 12 Mötet avslutas

Rådets ordförande avslutar och tackar för dagens sammanträde.
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Leo Westerblom

Leo Westerblom
Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

christer.flink < christer.flink@live.se >
den 21 september 2021 09:19
Leo Westerblom
Fwd: Sv: Protokoll Pensionärsrådet

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Originalmeddelande -------Från: Göran Cederstrand <gorced@hotmail.com>
Datum: 2021-09-21 09:00 (GMT+0l:00)
Till: "christer.flink" <christer.flink@live.se>
Rubrik: Sv: Protokoll Pensionärsrådet
Hej!
Det blir OK från mig.
Hälsningar/Göran

Skickades från Outlook

Från: christer.flink <christer.flink@live.se>
Skickat: den 20 september 202119:50
Till: Leo Westerblom <leo.westerblom@stockholm.se>; Göran (gorced@hotmail.com) <gorced@hotmail.com>
Ämne: Protokoll Pensionärsrådet

Hej!
Bifogar justerad version.
Hälsningar
Christer

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

