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§ 45
Övriga frågor
Skrivelse om snöröjning och halkbekämpning.
Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och
Fredrik Lindstål (C) lämnade en skrivelse till nämnden.
Dnr 1258-2016-1.2.1.
Skrivelse om äldres ensamhet i äldreomsorgen.
Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och
Fredrik Lindstål (C) lämnade en skrivelse till nämnden.
Dnr 1259-2016-1.2.1.
Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till
stadsdelsförvaltningen för beredning.
Skrivelse om snöröjning och halkbekämpning
Trots varningar om att Stockholm skulle drabbas av kraftigt
snöfall under natten till onsdagen den 9 november slogs
busstrafiken ut på flera håll i Stockholm grund av bristfällig
snöröjning och skolor tvingades stänga. Bilister, cyklister och
gångtrafikanter har påverkats.
Gångtrafikanter har drabbats av bristande planering och
prioritering
vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Bland annat äldre är
extra utsatta för risken för ben- arm- och handledsbrott i
samband med snö, is och halka.
Alliansen i stadsdelsnämnden är kritiska till att plogbilarna inte
varit på plats i den utsträckning som är nödvändig och att den
bristfälliga snöröjningen har orsakat massiva problem i staden.
Det är trafikborgarrådet som är ytterst ansvarig för hur
Stockholms snöröjning fungerar.
Med anledning av ovan önskar vi svar på följande frågor:
1.
Hur nämnden och stadsdelsförvaltningen ser på frågan
om snöröjning och halkbekämpning på vägar, trottoarer och
gångbanor samt de prioriteringsprinciper som gäller?
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2.
Hur stadsdelsförvaltningen ser på att en skrivelse
skickas till Trafikkontoret med följande andemining i propå:
Att förbereda och se till att Stockholm står redo för kraftiga
snöfall är den typen av service från kommunen som måste
fungera. Snöfallet den 9 november 2016 kom inte som en
överraskning. Stockholmare ska kunna ta sig till och från jobbet
utan bekymmer. Fokus måste vara på att få jobbet gjort snarare
än att följa en snöröjning där etiketten ”jämställd snöröjning” är
viktigast.
Skrivelse - Äldres ensamhet i äldreomsorgen
Det behöver snarast skapas mer möjligheter för umgänge och
upplevelser för äldre. Många äldre på Södermalm är nöjda med sina
äldreboenden. Men det finns problem med ensamhet på många av
stadsdelens boenden, enligt de äldre själva. Detta enligt en
undersökning från Socialstyrelsen där de äldre har fått tycka till om
sin vård och omsorg. Nära sju av tio äldre Södermalms boenden
svarar att det händer att man besväras av ensamhet. Bara hälften av
de äldre tycker att möjligheterna till att komma ut är bra.
Alliansen initierade 2012 ett projekt med ungdomsbesök på
äldreboenden. Intresset har varit stort och det är idag uppåt 60
verksamheter som tar emot unga över hela Stockholm. Trots goda
resultat har den rödgrönrosa majoriteten halverat finansieringen. Vi
säger nej till rödgrönrosa nedskärningar och kommunaliseringar.
Stockholms läns Äldrecentrum har följt projektet, och beskrev då att
såväl personalen, anhöriga och ungdomarna uttryckte att de kunde
se och höra hur de äldre blev gladare när ungdomarna kom på
besök. ”Det finns ett värde i att det kommer unga människor och
förgyller tillvaron.” Fyra av tio deltagande ungdomar uppgav också
att de kunde tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen efter
gymnasiet.
I Stockholm bedrivs just nu en rödgrönrosa politik där äldreomsorg
och hemtjänst går med underskott och framgångsrika och
kvalitativa äldreboenden kommunaliseras. Därtill nu också färre och
kortare besök från ungdomar.
Med anledning av ovan önskar vi svar på följande frågor:
1. Vilket arbete sker inom äldreomsorgen för att minska de
äldres ensamhet?
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2. Hur ser förvaltningen på att utöka arbetet med
ungdomsbesök inom äldreomsorgen på Södermalm?
3. Hur ser förvaltningen på att endast häften av alla äldre
tycker att möjligheterna till att komma ut är bra trots staden
har en garanti som säger att alla äldre varje dag ska få frågan
om de vill gå ut?

