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§ 25
Hälsofrämjande insatser för äldre
Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av AnnKatrin Åslund (L)
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

I motionen lyfts vikten av förebyggande insatser för äldre.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt
stadsdelsnämnderna att ta fram en plan för hälsofrämjande och
förebyggande insatser för äldre, uppdrar åt äldrenämnden att
sprida resultaten av forskning om hälsofrämjande och
förebyggande insatser för äldre till stadsdelsnämnderna, och att
följa upp och utvärdera stadsdelsnämndernas arbete samt
uppdrar åt stadsdelsnämnderna att se till att det finns öppna, icke
biståndsbedömda mötesplatser för äldre under hela året.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2016
Dnr 862-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) ställde sig bakom förvaltningens
förslag till beslut. Djuna Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.
Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom
reservationen.
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1. Att tillstyrka motionen.
2. Att därutöver anföra följande.
Om vi ska kunna lägga fler friska år till livet måste vi förebygga
ohälsa bland äldre och främja ett hälsosamt åldrande.
För att tillgodose en jämlik tillgång till hälsofrämjande insatser
måste stadsdelarna arbeta mer aktivt med denna fråga.
Tillgången till hälsofrämjande verksamheter måste bli mer
jämlik. Det är för stora skillnader mellan stadsdelarna. Det
måste till dels en tydligare styrning från äldrenämnden och
kommunfullmäktige, dels en större medvetenhet bland
stadsdelsnämnderna om vikten av att arbeta förebyggande.
Den kartläggning som genomfördes 2015 visar att vissa
stadsdelar periodvis på sommaren inte hade någon öppen
verksamhet. Stadsdelsnämnderna bör, som vi föreslår i vårt
budgetförslag, få ett resurstillskott för att kunna ha fler öppna
verksamheter, året om. Men det faktum att ett par stadsdelar
tidvis helt stängde sina verksamheter visar också på behovet av
en tydlig, politiskt bestämd kravnivå. Att göra det möjligt för
våra äldre att aktivera sig, såväl socialt som fysiskt, är en fråga
som förtjänar en högre prioritet i stadens arbete än vad som idag
är fallet.
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§ 26
Motion om trygghetsinventering av stadens fysiska
miljö
Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta
Edholm och Jan Jönsson (båda L), dnr 106-988/2016
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
remiss gällande en motion av Lotta Edholm och Jonas Jönsson
(båda L) om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö.
Motionärerna vill att staden, tillsammans med polisen, ska
genomföra en trygghetsinventering av den fysiska miljön.
Vidare föreslår motionärerna att staden ska arbeta med åtgärder
på kort respektive lång sikt av den fysiska miljön för att göra
den mer trygg.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 24 oktober.
Dnr 867-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) ställde sig bakom förvaltningens
förslag till beslut. Djuna Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.
Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom
reservationen.

