Synpunkter från Rinkeby-Kista pensionärsråd, SPR

Verksamhetsplan med budget för 2011
Rinkeby-Kista SPR har tidigare uttalat sej om verksamheten i Rinkeby-Kista genom olika
frågeställningar till partierna i samband med valet 2010. Svar inkom från fyra av partierna i SDN.
Från detta gjordes en sammanställning av frågorna med svaren som sänts ut till partierna och även
delgivits stadsdelsnämnden som bilaga till protokoll från SPR. Vid en senare överläggning med
presidiet om VP för 2011 har åter dessa synpunkter framförts kompletterade med förslag om
förändringar av verksamheten vid de fyra öppna mötesplatserna i våra stadsdelar.
En god del av våra åsikter är därför väl kända och vi ser fram mot en reaktion i SDNs VP för 2011.
Nedan ger vi vår syn på konkreta frågor inom VP med budget för 2001, samt uppfattningar om
texter på inriktning, mål, indikatorer och aktiviteter.
Äldreomsorg sid 30
Sammanlagd nettobudget för 2011 uppgår till 229 milj. Samtidigt ska prognostiserat utfall 2010
som beräknas uppgå till 234,1 vägas in. Är då 2011 års budget realistisk? Ytterligare nedskärningar
av personal får inte ske. Rinkeby-Kista hamnade inte särskilt högt i Socialstyrelsens betyg i
Äldreguiden. Kista Servicehus hade t ex 1,0 på en skala 1–5 när det gäller bemanning!
För förebyggande verksamhet föreslås 1,9 milj kr inkluderande de öppna mötesplatserna i de fyra
stadsdelarna. I en tidigare prognos syntes budgeterade medel för denna verksamhet gå med
underskott för 2010 på ca 200 000 kr. De nu utgående direktanslagen till de fyra allianserna är
60 000 kr vardera, ett belopp som åtminstone borde räknas upp med kostnadsutvecklingen. En
allians, den i Akalla, lever på nåder från hyresvärden i lokaler som således ej är kontrakterade av
stadsdelsförvaltningen. Se bilagor om ”Alliansfrågor inför 2011” respektive
”Alliansverksamheterna”.
Parkskötsel sid 33
Enligt VP 2011 anslås 13,1 milj när prognos för 2010 visar 13,3. F n råder hård vinter med alla
olägenheter detta medför, särskilt för äldre och handikappade i framkomlighet och tillgänglighet.
Förra vintern fick stadsdelarna extra anslag från staden när snön tornade upp sej. Vore det inte bättre
få en förstärkt budget från början när allt pekar på en lång snörik vinter?
Inriktning, mål, indikatorer och aktiviteter
SPR instämmer gärna i alla goda mål och indikatorer som ställs upp för 2011. Sid 5 talas om
”Hållbara Järva” en satsning på hållbar utveckling av stadsdelarna. Delar av Järvafältets moderna
bebyggelse är nu uppåt 50 år och stora renoveringsbehov gör sej gällande. En del har påbörjats men
mycket återstår i upprustning av miljonprogrammet. Åtskilligt bör kunna göras för att äldre längre
ska kunna bo kvar i sina bostäder med anpassningar av många olika slag.
Sid 7 talar om att stockholmarna ska vara nöjda med städning och renhållning. Under rubriken säjs
dock inte mycket om detta. Under 2010 var det tidvis stora problem med snöröjning och renhållning
och en skärpning 2011 är på sin plats. Beträffande det brottsförebyggande arbetet medverkar SPR i
Järvaandan och alla ansträngningar för att öka säkerhet och trygghet är behövliga. Indikatorerna på
sid 8 om utsatta för brott, samt trygghet i området blir intressanta. Årsmål ska tas fram under 2011.
Förhoppningsvis blir det inte för många frågeställningar av typen ”som man ropar får man svar”.
På sid 9 nämns beslut om äldreomsorgens insatser i fina ordalag. Äldre och deras anhöriga ska vara
väl informerade om alternativen. Tyvärr har alla omvandlingar och byten av regelverk gjort det allt
svårare att genomlysa möjligheterna för den enskilde, t ex i boendet. Biståndsbedömningen har
hårdnat och är föga transparent.

Indikatorerna på sid 15 blommar ut ordentligt med ”nöjdhet” i olika procentsatser. Hur ska dessa
procentsatser följas upp? Enkäter? Frågeformulär? Tillsynsinsatser? Kontroller och rutiner nämns
som stöttor, räcker det?
Värdegrundsarbetet och utvecklingen av svenska hos vård- och omsorgspersonal enligt sid 16 är
verkligen motiverat. Ofta fås kommentarer från brukare och anhöriga om behov av bättre
kommunikation med personal.
Nämndmålen enligt sid 20 gläder oss verkligen kring värdighet, ”professionellt” och med intresse
för äldre och deras anhöriga. Indikatorer, årsmål och aktiviteter är lanserade med precision kring
genomförandeplaner, flera boråd, anhörigträffar, individuell uppföljning hos samtliga vård- och
omsorgsboenden under året.
Beträffande den stimulerande vardagen som är ett nämndmål för äldre i vård- och omsorgsboende
och servicehus vill vi gärna framhålla att Rinkeby-Kista har sina öppna mötesplatser genom våra
fina allianser i var och en av våra fyra stadsdelar, vilka just bedriver sociala aktiviteter! Ändå
behöver framhållas att kulturella aktiviteter av olika slag måste finnas självständigt i varje typ av
äldreboende inom Rinkeby-Kista.
Utbildning även för anhörigvårdare – särskilt för invandrare som inte tillräckligt känner till vårt
samhälle är ett aktuellt krav. De hjälpmedel och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda förutom
den personliga omvårdnaden i hemmet kan lyftas fram.
Sid 21 har som nämndaktivitet att samtliga arbetslag ska ges kompetensutveckling om mat och
måltider för äldre under 2011. Mycket bra, då pensionärsrådet länge kämpat för bättre mat och
måltider.
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