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Medborgarförslag gällande öppna möten för
äldre i stadsdelen med information och
diskussion om covid-19 pandemin.
Svar på medborgaförslag.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgaförslaget.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgaförslag där det föreslås att
stadsdelsnämnden bjuder in till öppna möten för att lyssna på idéer
och förslag om vad staden och andra skulle kunna göra för att skapa
en bättre situation för 70+ och på så sätt minska oron och
osäkerheten som många nu känner. Stadsdelsförvaltningen svarar på
förslaget nedan genom att bland annat redogöra för vilka
kontaktytor och stödfunktioner som finns för äldre på Södermalm.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgaförslag där det föreslås att
nämnden bjuder in till öppna möten för äldre i stadsdelen med
information och diskussion om covid-19-pandemin.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 november
2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samråd med
äldreomsorgsavdelningen. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och i pensionärsrådet den 15 februari och i
rådet för funktionshinderfrågor den 16 februari 2021.
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Ärendet
I medborgaförslaget önskar förslagsställarna att stadsdelsnämnden
bjuder in till öppna möten för att lyssna på idéer och förslag om vad
staden och andra skulle kunna göra för att skapa en bättre situation
för 70+ och på så sätt minska oron och osäkerheten som många nu
känner. De föreslår en kombination av rundabordssamtal (på lagom
distans) och förslagslåda. Mötena bör vara regelbundet
återkommande och genomföras på olika platser i stadsdelen.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget som lyfter den viktiga
frågan hur vardagslivet för äldre i stadsdelsområdet ska kännas
tryggare under rådande omständighet med pågående covid-19pandemi.
Den 13 mars 2020 stängdes förvaltningens sociala mötesplatser med
anledning av pandemin. Förvaltningen ställde då om verksamheten
till en stödverksamhet via telefon. Det finns fem telefonnummer dit
stadsdelsområdets äldre kan vända sig med sina frågor eller om de
helt enkelt bara vill prata med någon. En informationsfolder,
”Senior på Södermalm – se hit” delas ut bland annat med hjälp av
hemtjänsten och det annonseras i dagspressen. Informationsfoldern
med bland annat kontaktuppgifter till förvaltningens och stadens
stödverksamheter bifogas. Verksamheten arbetar med att hitta
alternativa aktiviteter och ställa om från fysiska till digitala möten
så länge aktivitetscentret och träffpunkterna måste vara stängda. Till
exempel har en kulturkatalog tagits fram med upplevelser på
webben, det erbjuds digitala fikaträffar och alla har varit välkomna
till förvaltningens kolonilott, så länge vädret tillät, även om där inte
är någon speciell verksamhet. Mötesplatserna öppnade igen i
oktober 2020 men på grund av den ökade smittspridningen i
samhället och nya rekommendationer kunde dessa bara vara öppna
några veckor innan de fick stängas igen.
Förvaltningens förebyggande enhet håller på att starta ett Facebookkonto som ska heta ”Senior på Södermalm”. Här kommer finnas
möjlighet till dialog med förvaltningen och även mellan seniorer
och andra intresserade inom stadsdelsområdet.
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I medborgaförslaget önskar förslagsställarna att stadsdelsnämnden
bjuder in till öppna regelbundna möten för att lyssna på idéer och
förslag om vad staden och andra skulle kunna göra för att skapa en
bättre situation för 70+ och på så sätt minska oron och osäkerheten
som många nu känner. Stadsdelsnämnden har två rådgivande organ,
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor.
Pensionärsrådet ger råd till stadsdelsnämnden i frågor som rör äldre
över 65 år. Ledamöter och ersättare nomineras av lokala
pensionärsorganisationer och utses av stadsdelsnämnden för ett år i
taget. Pensionärsrådet träffas en gång i månaden i samband med att
stadsdelsnämnden sammanträder. Förvaltningen kommer att sprida
information om pensionärsrådet på olika sätt nu i början av året till
exempel genom annonser i lokalpressen, via vårdcentralerna och
hemtjänsten. Information finns anslagen på förvaltningens vård- och
omsorgsboende. Ett annat sätt att framföra synpunkter till
stadsdelsnämnden är, som förslagsställarna gjort, att lämna in
medborgarförslag.
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Förslagsställarna efterfrågar även en förslagslåda. Detta finns redan
på Tanto aktivitetscenter på Rosenlundsgatan 44A och på
Nytorgsträffen på Nytorgsgatan 44. Det går även bra att framföra
synpunkter och förslag genom att ringa till någon av de
stödtelefoner som nämnts ovan.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Odini Nzeribe
Avdelningschef

Bilagor
1. Medborgaförslaget.
2. Informationsfolder, ”Senior på Södermalm – se hit”.
3. Information om pensionärsrådet.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08 508 12000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör
Odini Nzeribe, Avdelningschef

Datum
2021-02-05
2021-02-04

