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1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.
2. Val av ordförande och vice ordförande

Magnus Brattström valdes till ordförande och Clarence
Kopparberg valdes till vice ordförande.
3. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs.
4. Val av justerare

Magnus Brattström och Clarence Kopparberg valdes till
justerare.
5. Föregående protokoll

Det föregående protokollet godkänns och läggs till
handlingarna.
6. Förvaltningen rapporterar

Karin Billow berättade att torkarbetet på aktivitetscentret
fortfarande pågår och är omfattande. Händelsen har fört med sig att
besöksantalet i Skarpnäck har ökat och även helt nya besökare har
uppmärksammat aktivitetscentret. Ett studiebesök har ägt rum på
öppna mötesplatsen på Skarpnäcksfältet. Vi har högst andel manliga
gäster och det finns nyfikenhet på hur vi jobbar.
31 januari var sista dag för att lämna in föreningsansökningar, och
referensgruppen sammanträder februari.
Förvaltningen jobbar med äldreboendeplanen och har skickat en
första version till de andra förvaltningarna i söderort. Den kommer
att ingå som bilaga i den så kallade "treåringen". Skarpnäck är den
enda stadsdelen som har en ökning av antalet äldre. I hela staden är
det somatisk inriktning som det finns lediga platser i, utom i vår
region där det finns lediga demensplatser.
7. Frågor inför nämndsammanträdet 6 februari

§7
Verksamhetsberättelse 2019 för Skarpnäcks
stads de ls nämnd
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Karin presenterade förvaltningens verksamhetsberättelse (bifogas
protokollet).
Rådet frågade om planerna för seniorboende på Hemmet för gamla
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Karin berättade att Micasa har fått godkänt men att nästa steg i
nuläget inte är känt.
§8
Redovisning av verksamhet med Personligt ombud i
Söderort för verksamhetsår 2019

Rådet undrade om det finns tillräckliga åtgärder mot brister och
Karin svarade att det gör det enligt verksamhetens bedömning.
§ 10
Revidering av Skarpnäcks stadsdelsnämnds
delegationsordning och förordnande av tjänsteperson
enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU)

Rådet frågade om ändringen som innebär att Lex Maria ska
rapporteras direkt till nämnden istället för som tidigare till
nämndens sociala delegation. Karin förklarade att det är en
anpassning till övriga staden nu när Skarpnäck har en egen MAS på
plats.
§ 11
Parklekar eller lekparker

Rådet tycker att det är synd att personalen minskas
§ 12
Tryggheten i Bagarmossen

Under stycket "Bakgrund" i tjänsteutlåtandet anser rådet att det på
oklara grunder förutsätts att alla känner till den ombildning som
nämns. Rådet önskar att ordningsvakter placeras ut i Björkhagen.
Karin berättade att förfrågan om att placera ut ordningsvakter
avslogs av polisen då statistiken inte visade på det antal
ordningsbrott som krävs.
§ 17
Påskynda rivningen av Bergholmsskolan i
Bagarmossen

Rådet anser att det är viktigt att riva fort och undrar vilken
myndighet det är som inte har gett klartecken. Karin svarade att
fördröjningen beror på att det finns ett skyddsrum i byggnaden.
§ 20
Motion (Fi) om ökat stöd till anhöriga drabbade av
dodsskjutningar i Stockholm
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Rådet står bakom motionen och anser även att tidiga preventiva
insatser är av vikt.
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Karin bekräftade att det görs genom bland annat sociala
insats grupper.
Rådet undrade var man kan vända sig vid oro eller störningar.
Karin svarade att Leif Bergström är ansvarig för sociala
insatsgrupper. Dessutom finn områdesvärdar ute. I huvudsak ska
dockpolisen kontaktas när det gäller brott och ordningsstörningar.
§ 22
Motion (V) om ökat skydd mot våld för personer inom
LSS

Rådet stödjer förvaltningens förslag.
§ 24
Klimathandlingsplan 2020-2023

Rådet tycker att förvaltningens förslag är bra.
§ 25
Förslag till ny detaljplan för fastigheten Skarpnäcks
gård 1: 1 m.fl. vid södra delen av Gamla Tyresövägen i
stadsdelen Skarpnäcks gård

Rådet tycker att området är litet för så många bostäder men att det
är bra att det byggs.
§ 27
Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska
för rätt till försörjningsstöd

Rådet tycker att det är positivt med ökade krav och även att det är
viktigt med genusaspekten.
8. Rapporter

Anna Remmets har fått ett mejl från Lars Sonde som skriver: "Hej.
Under 2019 hade Äldrecentrum ett uppdrag från Stockholms stad
som handlade om att göra en s.k. baslinjemätning kring Stockholms
stads äldrevänlighet. Uppdraget är nu avslutat och en rapport
kommer snart finns tillgänglig på vår hemsida. I samband med
uppdraget förra året besökte jag ett antal pensionärsråd för att
beskriva baslinjemätningen men också för att få in synpunkter.
Nu kontaktar jag samtliga pensionärsråd för att erbjuda en
återkoppling. Jag kommer gärna ut till något möte för att dela ut
rapporten och berätta om, och diskutera, resultaten.
Om ni tycker att det låter intressant får ni gärna ge mig förslag på
tider där jag kan få plats."
Rådet bjuder in Lars.
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9. Övriga frågor- *balanslistan

Balanslistan uppdaterades.
Rådet tog upp en fråga om sitt uppdrag och vilka frågor som ska
anses beröra rådet. Rådet undrade om förvaltningen får det den
önskar av rådet.
Karin svarade att rådet är en viktig del av demokratin som jobbar
gentemot nämnden. Som företrädare för förvaltningen vill Karin ge
rådet mångsidig information och tycker att rådens sammanträden är
viktiga och prioriterade.
Rådet undrar hur man kan nå ut med information och aktiviteter till
pensionärer som inte är medlemmar i föreningar. Karin berättade att
förvaltningen försöker nå ut på olika sätt, till exempel via annonser,
anslagstavlor, information på vårdcentraler och på öppna
mötesplatser. Det är också viktigt att inkludera äldre i kampanjer
som Aldrig mer, som handlar om våld i nära relationer.
Rådet framför att det är uppskattat när förvaltningen skriver ut och
distribuerar material. Karin svarade att det görs och kan göras i
större mängder vid förfrågan.

Justeras:

Ordförande Magnus Brattström

Vice ordförande Clarence Kopparberg

Sekreterare Anna Remmets
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Bilaga 1

Balanslista
PENSIONÄRSRÅDET 2020
Mötestid:
Våren 2020

Aktivitet:
Rådet önskar förlägga ett möte,
eller göra studiebesök, på
Hemmet för Gamla.
Inväntar att ombyggnationerna
och möbleringen ska bli helt
klara.

Våren 2020

Besök på Flygarhöjden?
Inger Bogne informerar om
kommande byggnationer
Någon från polisen bjuds in
Besök av nämndens presidium
Information om handläggning av
färdtjänst
Lars Sonde

Våren 2020
Våren 2020
Våren 2020
Mars2020
April/maj
2020
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Ansvar:

Karin pratar
med Susanne.
Anna kontaktar
Lars

