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Pensionärsrådet

Pensionärsrådets extra sammanträde
den 13 november 2017 om VP 2018
Ledamöter
Berit Johansson, ordförande
Christina Johansson, vice ordförande
Inger Sjöberg
Gun-Britt Dahlberg

PRO Tallkrogen-Gubbängen
SPF Farsta
PRO Farsta centrum
PRO Farsta strand

Tjänstgörande ersättare
Yvonne Algård

SPF Sköndal

Ersättare
Bror Palmäng
Lisbeth Andersson
Alexandra Posacki

PRO Sköndal
PRO Farsta centrum
SPF Farsta

Förhinder
Greta Jönsson, ledamot
Susanne Watthiersson, ersättare

SPF Sköndal
PRO Hökarängen

Tjänstepersoner
Per-Ove Mattsson
Pia Sundqvist

avdelningschef beställare
nämndsekreterare

Sekreterare

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta
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Vice ordförande
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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare
Dagordningen godkändes. Protokollet justeras av ordföranden
och vice ordföranden onsdag den 15 november.
§ 2 Förvaltningen redovisar förslag till budget 2018 för
staden och inriktningar för nämndens verksamhetsplan
2018. Rådet diskuterar inför VP-dagen 24 november.
Inför nämndens planeringsdag om nästa års verksamhetsplan den
24 november genomför pensionärsrådet detta extra sammanträde
för att diskutera vilka synpunkter man vill framföra till nämnden
vid planeringsdagen.
Avdelningschef Per-Ove Mattsson redogjorde sammanfattningsvis för finansborgarrådets förslag till budget 2018 för Stockholms
stad, i de delar som rör äldreomsorgen. (Kommunfullmäktige
debatterar och fattar beslut om budget den 15-16 november.)
Huvuddragen i förvaltningens förslag till verksamhetsplan för
nästa år kommer att presenteras först vid nämndens
planeringsdag, då både pensionärsrådet, funktionshinderrådet och
fackliga företrädare har möjlighet att ge sin syn på innehållet.
Inriktningen för äldreomsorgen i finansborgarrådets förslag kan
sammanfattas i följande punkter:
1. Ett äldrevänligt Stockholm
2. Tryggare boende, bland annat fler seniorboenden (icke
biståndsbedömda) med aktivitetscenter
3. Utbyggnad av vård- och omsorgsboenden
4. Utvecklad hemtjänst
5. Förebyggande arbete
6. Ökad livskvalitet och trygghet
7. Nya målgrupper och arbetssätt
8. Anhörigstöd
9. Utvecklad uppföljning
10. Samverkan, bland annat mellan kommun och landsting
Både rådet och Per-Ove konstaterade att områdena delvis är
överlappande, att samtliga är viktiga och att det är svårt att
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prioritera vissa framför andra. Rådet menade dock att områdena
2, 4 och 10 möjligen kan sägas vara allra viktigast. Nämnden bör
därmed trycka särskilt på dem i sin verksamhetsplan. Utifrån
denna prioritering får rådets båda företrädare Alexandra Posacki
och Bror Palmäng fria händer att framföra synpunkter vid
nämndens VP-dag.
När det gäller pengarna berättade Per-Ove att äldreomsorgen
totalt föreslås få 259,7 miljoner kronor mer i budget nästa år. Det
ska fördelas till de fjorton stadsdelsnämnderna och ska täcka
löneökningar liksom höjd ersättning till utförare inom boenden
(med 2,7 procent) och hemtjänst (med 2,5 procent).
Rådet resonerade också lite om hur man kan komma in tidigare i
arbetet med verksamhetsplanen och påverka nämnden mer.
Föreslogs bland annat att man regelbundet diskuterar och för en
lista över vilka frågor man vill ta upp vid de tillfällen då man
träffar nämndens presidium.
§ 3 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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