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Protokoll trim Skarpnacks stadsdelsnamnds
penslonarsrad
Narvarande:
Ledamoter

Barbra Trygg (PRO)
Leif Johansson (PRO)
Magnus Branstrom (PRO)
Leif Karlsson (PRO)
Britt Anstrell (SPF) (punkt 6-9)
Ersattare

Gunnar Erkers (SPF)
Sussie Hellsten (PRO)
Inger Blomkvist (PRO)
Clarence Kopparberg (SPF)
Lennart Nordh (PRO)
Franvarande

Britt Anstrell (SPF) (punkt 1-5)
Tjanstepersoner:

Karin Billow, avdelningschef
Maria Haskas, namndsekreterare (punkt 5)
Hanna Jakhammer, avdelningschef (punkt 6)
Anna Remmets, sekreterare
Tidpunkt:

2019-11-06 kl. 9:30- 11:00
Plats:
Skarpnacks stadsdelsforvaltning
Administrativa avdelningen
Bjorkhaqsplan 6
12117 Johanneshov
Telefon 0850815000
skarpnack@stockholm.se
stockholm se
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1. Motets oppnande

Motet oppnades av ordforande Barbra Trygg
2. Faststallande av dagordning
F oreslagcn dagordning faststalls.
3. Val av justerare

Radet utsag ordforande Barbra Trygg och vice ordforande
Clarence Kopparberg till justerare.
4. Foreqaende protokoll

Det foregaende protokollet godkanns och laggs till
handlingarna.
5. Namndsekreterare Maria Haskas informerar om arbetet
med foreningsbidrag

Maria Haskas berattade om processen kring foreningsbidrag och
referensgruppsarbetet och riktlinjerna for foreningsbidrag.
Radet fragade om nagra forandringar i tillampningarna vantas.
Maria svarade att det pagar en process for att ta fram
stadsgemensamma riktlinjer. Nar exakt dessa kommer ar dock
inte kant, Radet undrade hur deltagandet fran partierna ser ut.
Maria sade att alla finns representerade. F orvaltningen onskar :fa
in stadgar aven fran de som soker aterkommande, men det gar
bra att hanvisa till digitala stadgar pa internet. Forvaltningen kan
ocksa be om komplettering av ansokan.
Radet onskar ett synliggorande av att andra foreningar :far
bidrag fran andra hall sa att inte stodet till
pensionarsforeningarna framstar som oproportionerligt hogt.
Radet papekar ocksa att det blir missvisande att PRO Skarpnack
star ensamt pa lokalen pa Varmfrontsgatan nar de i sjalva verket
delar den med hemtjansten. Herntjansten betalar sin del av
hyran, men radet onskar att detta framgar tydligare. Rader
framhaller att Skarpnacks stadsdelsnamnd hittills haft en positiv
installning till pensionarsforeningama.
6. Forvaltningen rapporterar

Protokoll trim skarpnacks stadsdelsnarnnds
penslonarsrad

Karin Billow och Hanna Jakhammer gick igenom budgeten och
verksamhetsplan for 2020 och svarade pa radets fragor.
Radet undrar hur minskade anslag till forebyggande arbete for
barn och unga motiveras nar behovet av just detta ar sa start.
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Hanna svarade att manga satsningar pa detta omrade gors
centralt. Radet fragade hur forvaltningens budget och arbete
paverkas av de pagaende forandringama av
Arbetsformedlingen, Hanna bekraftar att den marks av, men att
det inte ar nagot start problem i nulaget.
Radet papekade att samordning av insatser inom hemtjansten
forsvaras nar det ar sa rnanga olika utforare involverade.
De stallde ocksa en fraga om arbetet med Lagen om utskrivning
fran slutenvard. Karin berattade att det fortgar, men att det finns
svarigheter, till exempel att det kan bli dubbla processer nar
bistandsbedomare anda forst behover besoka personen pa
sjukhus trots att planering ska ske i hemmet. Nar det galler
brukare inom hemtjansten som redan har insatser ar dock
problemet inte lika start. Det storsta utmaningen kommer
troligtvis att finnas inom psykiatrin dar inget system for
kommunikation finns.
Radet undrade sedan hur lange prisutvecklingen inte har
kompenserats i budgeten. Karin sade att generella
effektiviseringar alltid funnits och att forvaltningen far ta
stallning till om sadant som faktiskt inte ar <less uppdrag kan
skalas bort.
Presentationen av verksamhetsplanen bilaggs protokollet.
Karin informerade om att rekryteringen av bitradande
enhetschef inom hemtjansten ar klar. Rekrytering av bitradande
enhetschef inom bestallarenheten for aldre pagar.
Hon berattade vidare att planen pa seniorboendelagenheter pa
tomten vid Hemmet for Gamla gar upp till
exploateringsnamnden 2019-11-07. Planen ar att bygga ett nytt
hus med 50 lagenheter. Forvaltningen har fatt fragan om den ar
intresserad av aktivitetslokaler dar och sagt ja.
Radet framforde att eftersom det finns oklarheter med det
planerade vard- och omsorgsboende vid Bergholmsbacken
kunde det vara bra att istallet forlagga ett sadant pa denna mark.
Karin svarade att typ av boende kan komma att andras och att
beslut om att bygga forst maste fattas. Samrad kommer att
hallas langre fram. Radet anser att det ar positivt att marken inte
salj s ut utan anvands till boende for aldre.
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Angaende oversvamningen pa trygghetsboendet i
Hamrnarbyhojden berattade Karin att den berodde pa en
trycksatt ledning med ett ror som hade lossnat. Hela
aktivitetscentret samt hissen drabbades. Lokalen har
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trycktorkats men blivit ordentligt skadad och omfattande
reparationer kravs. Verksamheterna evakuerar till tomma
lokaler pa Tidaholmsplan 20, men gym kommer formodligen
inte vara tillgangligt.
Aktiviteterna under jul- och nyarshelgerna kommer att vara i
Skarpnack, Arbetet beraknas ta ungefar 3-4 manader.

7. Fragor infer namndsamrnantradet 14 november
§ 15

Manadsrapport oktober 2019
Karin informerade om ett 0-resultat men med fortsatta utmaningar.
8. Rapporter

Leif Karlsson har varit pa informationstraff i Hammarbyhojdcn
om pensionarsradets och foreningarnas verksamhet som en del
av uppsokande arbete. Ca 8-9 personer kom och det var en bra
diskussion.
9. bvriga fragor- *balanslistan

Balanslistan uppdaterades.

Justeras:

Ordforande Barbra Trygg

Sekreterare Anna Remmets

Protokoll trim Skarpnacks stadsdelsnamnds
pensionarsrad
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Bilaga 1

Balanslista
PENSIONARSRADET 2019
Motestid:
Varen 2020

Aktivitet:
Rader onskar forlagga ett mote,
eller gora studiebesok, pa
Hemmet for Gamla.
Invantar att ombyggnationerna
och mobleringen ska bli helt
klara. Forslag: oktober/november
Yvonne Soderberg

Varen 2020

Besok pa Flygarhojden?
Inger Bogne informerar om
kommande byggnationer

Varen 2020

Protokoll fran Skarpnacks stadsdelsnamnds
pensionarsrad

Ansvar:

