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Protokoll fört vid stadsdelsnämndens
pensionärsråds (SPR) sammanträde
måndagen den 16 november.
Justerat den 18 november 2020 via e-post.

Närvarande via Skype

Södermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämndens pensionärsråd
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ledamöter:

Astrid Kågedal ordf. (SPF Seniorerna)
Marianne Elinsdotter (PRO)
Maris Sedlenieks (SPF Seniorerna)
Boel Holst (PRO)

Ersättare:

Gun Sandqvist (PRO)
Kerstin Tovesson (PRO)
Britt-Marie Lindblad Karlén (SPF
Seniorerna)
Ann-Katrin Sundman (SPF Seniorerna)
Kersti Hjelm (SPF Seniorerna)

Frånvarande:

Haldo Andersson v. ordf. (PRO)

Tjänstepersoner:

Odini Nzeribe, avdelningschef ÄO
Christina Lindström, controller
beställarenheten ÄO
Christoffer Järkeborn, stadsdelsnämndens
ordförande deltog under § 5
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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Astrid Kågedal öppnar mötet
§ 2 Val av justerare
Pensionärsrådet utser Astrid Kågedal och Gun Sandqvist
att justera protokollet via e-post 18 november 2020.
§ 3 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen
§ 4 Anmälan om justerat protokoll från 19 oktober 2020 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 26 november
2020
Pensionärsrådet går igenom ärende 6-29
Ärende 6) Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten
Pensionärsrådet skulle vilja se hur uppdragsbeskrivningen till
denna (och andra) upphandlingar ser ut!
Ärende 7) Månadsrapport oktober 2020
När ett stort antal kunder sagt upp sin hemtjänst och många besök
blir inställda undrar vi om hemtjänsten, både Södertjänst och
entreprenader, har kunnat öka kontinuiteten hos
hemtjänstmottagarna. Har man kunnat hitta smarta lösningar för
planering och schemaläggning som man kan använda sig av i
normala fall också?
Odini informerade om att hemtjänsten arbetar med mindre
grupper och färre timanställda. Det kommer fortsättningsvis
finnas visstidsanställd och timanställd personal men i mindre
utsträckning.
Ärende 9) Kulltorps stödboende
De som bor där är en ytterst skör grupp. Vi undrar framförallt
vart man tänker flytta de 5 äldre personerna med
socialpsykiatriska behov?
Äldreboendeplanen 2020 visar verkligen på behov av fler vårdoch omsorgsboende, då byggnaden Kulltorp förut blivit
underkänd för detta ändamål hoppas vi att man gör en ordentligt
planerad och genomförd renovering och ombyggnad som passar
för framtida äldreboenden.
Odini informerade om att det är en mycket skör grupp och om det
är möjligt kommer vi försöka flytta dem tillsammans. De boende
kommer erbjudas boende som tillgodoser den enskildes behov.
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Ärende 13) Inkomna medborgarförslag oktober 2020
SÖD 2020-954 Skyltar vid Årstaviksvägen.
Pensionärsrådet stödjer förslaget att förbättra skyltningen vid
Årstaviksvägen i syfte att göra trafiken säkrare.
SÖD 2020-960 Öppna möten för den äldre befolkningen
Pensionärsrådet stödjer förslaget som avser inskaffande av
information från den äldre befolkningen, men rådet anser att det
för närvarande på grund av pandemin kan vara svårt att
genomföra fysiska möten.
Rådet vill också påpeka att pensionärsorganisationerna, som
nominerar delegater till pensionärsråden, genom sina
medlemskontakter starkt bidrar till att insamla och föra vidare
information om de äldres situation.
Ärende 19) Medborgarförslag gällande specialöppettider för
pensionärer på Forsgrenska badet
Pensionärsrådet stödjer förslaget om speciella tider för
pensionärerer på Forsgrenska badet, vilket gör det lättare för den
äldre befolkningen att tillgodose sina motionsbehov.
Ärende 23) Skrivelse från (S) om att bryta isoleringen
Pensionärer i allmänhet har under pandemin blivit mer digitala.
Men det finns fortfarande många som kan behöva hjälp med
detta. Vi vill understryka vår uppskattning av den digitala
fixartjänsten, som redan har blivit populär. Viktigt att se till att
den tjänsten utvidgas om det behövs - så att alla som vill kan
tillgodogöra sig den.
Ärende 24) Remiss av Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52
Pensionärsrådet stödjer förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärende 25) Remiss av Stockholms stads program för stöd till
anhöriga 2021-2024
Pensionärsrådet stödjer förvaltningens remissvar, vi tycker att det
är ett bra program för denna viktiga verksamhet. Bra med
utvidgningen till övriga grupper. Det kan vara en fördel om
anhörigstödet kan ges i den stadsdel där den närstående bor och
där också biståndshandläggningen beviljas.
Några frågor:
Programmet är väldigt ambitiöst, finns resurserna?
Hur fungerar det med frivilliga organisationer idag och hur tänker
man samarbeta med dem?
Pensionärsrådet har nära kontakt med pensionärsorganisationerna
som har många medlemmar med stor erfarenhet av att vara
anhöriga. Detta är således en fråga där vi har stor kompetens och
vi borde bli involverade redan när ett sådant här tjänsteutlåtande
ska skrivas och bearbetas.
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Ärende 26) Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel
för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 20212025
Pensionärsrådet saknar en beskrivning i tjänsteutlåtandet om
våld i nära relationer som berör äldres utsatthet .
Det finns olika perspektiv, dels våld i olika vårdsituationer och
våld i nära relationer.
I nära relationer kan det finnas en skam för äldre att prata om det
med närstående och/ eller med personal på äldreboende.
Avseende våld mot äldre i vårdsituationer så är det ett ämne som
är tabubelagt men det förekommer vilket är en utbildnings och
chefsuppgift att hantera .
§ 27 Remiss av Motion om Stockholms stads verksamheter finns
till för dess invånare – inte för dess byråkrati
Pensionärsrådet stödjer motionen i förslaget att
”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera och återkomma
med förslag till förändringar av stadens ledningssystem med syfte
att mäta och följa upp kvaliteten på verksamheten och den nytta
den ger till invånarna.”
Det ILS system som vi har haft sedan 2007 och som vi granskar i
samband med tertialrapporterna
följer någon form av NPM, som är mer till för tekniska processer
än för mänskliga behov.
Förvaltningen ger exempel på andra typer av
uppföljningsmetoder som man bör lägga mer fokus på, t.ex. den
stadsgemensamma uppföljningsmodellen inom äldreomsorgen,
som kanske skulle göras oftare.
Verksamhetsuppföljning, Kvalitetsobservationer och
kvalitetsuppföljning på individnivå behöver redogöras för mer
regelbundet. Samtal kring resultat från dessa skulle på ett
tydligare sätt visa om de äldres tillvaro präglas av hög kvalitet
och trygghet.
Den analys som förvaltningen gjort efter tertialrapport 2 där man
redovisat hur man hanterat pandemin, dvs ”verkligheten” är
mycket bättre än färgade prickar i tertialrapporten.
 Christoffer Järkeborn
Stadsdelsnämndens ordförande Christoffer Järkeborn
informerade om att finansborgarrådet budget för 2021kommit
och att han får mer information om den i morgon på
informationsnämnden. Budgeten är en månad försenad på grund
av pandemin. I mitten på december ska verksamhetsplanen vara
klar och i januari tas den upp på nämndsammanträdet.
Diskussion och synpunkter från Christoffer Järkeborn om:
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Budgeten i sin helhet i Stockholms stad
Överskott på Södermalm, andra förvaltningar har
underskott ex. vis idrottsförvaltningen
 Skatteintäkter som går ner, fördelningsnycklar
 För nästa år ser det bra ut men oroligt för 2022 och 2023
 Tydligare riktning/högre mål inom verksamheterna
Riktningen måste ses tydligt.
 Boendesatsning för personer över 85 år – Christoffer
Järkeborn vet inget mer om det idag
Pensionärsrådet tycker informationen från Christoffer
Järkeborn var bra och framför att införandet av digitala
tjänster för att beställa mat är bra.
§ 6 Information från avdelningschefen
 Odini informerade om smittläget och i dagsläget är det tre
personer som är smittade på våra vård- och
omsorgsboenden. Förstärkningsteamet hjälper några få
ute i ordinärt boende.
 Besöksstopp på vård- och omsorgsboende är återinfört
från och med 12 november 2020 till 30 november.
Förvaltningen arbetar med digitala lösningar och att skapa
möjligheter att träffas utomhus.
 Planering inför jul och nyår pågår med extra personal och
skyddsutrustning finns.
 De öppna verksamheterna är pausade igen.
 Budgeten för 2021 har kommit och nu påbörjas ett
intensivt arbete med verksamhetsplanen för 2021.
§ 7 Kontaktpersoner vård- och omsorgsboende
- Magdalenagården/Boel Holst har ställt frågor till boendet
via e-post men har inte fått något svar.
- Bergsund/Ann-Katrin Sundman får all information som
de anhöriga får och det är bra.
- Sofiagården/ Gun Sandqvist har haft kontakt med Karin
Thune som säger att det är jobbigt när de boende inte kan
träffa sina anhöriga.
- Sjöstadsgården/Britt-Marie Lindblad Karlén får
fortfarande ingen information från boendet som inte
verkar vara intresserade av att ha kontakt med henne.
- Hornskroken/Kerstin Tovesson säger att det är likadant på
Hornskroken som på Sjöstadsgården.
- Hornstulls servicehus/ Astrid Kågedal har deltagit i två
fysiska möten med förtroenderådet i Drakenbergssalen.
Ninozka Uribe höll i informationen och svarade på frågor,
många boende var närvarande
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§ 8 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
- Inget protokoll anmält
§ 9 Information om inkomna handlingar
- Inga inkomna handlingar
§ 10 Övriga frågor
 Utskick till Söderbor över 80 år
Pensionärsrådet tycker att det är bra att information skickas
ut
 Föreningsbidrag – hur blir det för nästa år?
Odini har ingen information om det i dagsläget.
§ 11 Nästa sammanträde
Måndag 7 december klockan 10.00 -12.00
§ 12 Mötets avslutande.
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Christina Lindström

