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§1
Fastställande av föredragningslista, val av justerare och
tid för justering

Den utsända föredragningslistan fastställdes med ändringen att
ärende Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice
tillkommit.
Vice ordförande Britt Petersson utsågs att tillsammans med
ordförande Inger Stenelo justera protokollet, vilket ska ske
omedelbart efter sammanträdet.
§2
Anmälan av föregående protokoll

Det anmäldes att protokoll från rådets sammanträde 15 mars
2018 justerats omedelbart efter sammanträdet.
§3
Anmälan av inkomna handlingar
 Kommunstyrelsens pensionärsråd, protokoll

2018-03-20
Genomgång av ärenden till stadsdelsnämnden 2018-04-19, §§ 4–9
§4
Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-15.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet och noterar att antalet äldre över 65
år har ökat med åtta procent vilket behöver beaktas i planeringen
av vård- och omsorgsplatser inom regionen Västra Söderort.
§5
Föreningsbidrag 2018

Nämnden delar ut föreningsbidrag en gång per år. Lokala föreningar som
inriktar sig mot nämndens ansvarsområden och som bedriver social och
kulturell verksamhet kan söka bidrag. Bidrag kan också ges för särskilda
arrangemang som vänder sig till alla älvsjöbor.
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Under 2018 har det kommit in 16 ansökningar om totalt 257 625 kronor.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på fördelning utifrån gällande
riktlinjer och årets budget. Förvaltningen föreslår att samtliga föreningar
beviljas bidrag.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-19.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§6
Förändringar i SL-trafiken 2018-2019

Stockholm har en stark befolkningstillväxt, vilket förutsätter en attraktiv
kollektivtrafik för att skapa en hållbar stad. Förvaltningen önskar se bättre
tvärförbindelser i söderort mellan de stora centrum och knutpunkter som
finns. Det som framför allt behövs är en snabb förbindelse mellan Älvsjö
och Liljeholmen även utanför rusningstid. Förvaltningen föreslår en
förlängning av 142 från Telefonplan till Liljeholmen.
Förvaltningen är positiv till förslaget om ökad trafikering på 142 genom
Solberga, men bedömer att det är otillräckligt utifrån att det där redan råder
trängsel och inflyttningen fortsätter i stadsdelen. Andra linjer som upplevs
ha för gles trafik är 144 och 165 som framför allt går igenom
villaområden. Även en närtrafiklinje för äldre är ett önskemål som länge
framförts.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-03-28.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§7
Reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till reviderade riktlinjer för
ledsagning och ledsagarservice. Förändringarna innebär en mer flexibel
bedömning av vad som avses med insatsen och ger ökad flexibilitet i
användningen av beviljad ledsagning samt omkostnader.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
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§8
Ekonomisk rapport för mars

Prognosen visar ett överskott på 5,6 miljoner kronor mot budget före
resultatdispositioner och efter budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner
med 1,7 miljoner kronor redovisas ett överskott med 3,9 miljoner kronor.
Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande
månader.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-04-11.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§9
Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal
1/2018

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal redovisa till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om bistånd eller insats
som inte har kunnat verkställas inom tre månader från datum för gynnande
beslut. Kommunen ska på motsvarande sätt rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt.
För kvartal 1/2018 har två ärenden inom LSS rapporterats som ej
verkställda. Inom SoL (äldreomsorg) har ett ärende anmälts som ej
verkställt.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2018-04-03.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§ 10
Övriga frågor

Kristallgårdens vård- och omsorgsboende
Rådet önskar få information om ärendet som gäller drift av
Kristallgårdens vård- och omsorgsboende när beslut har fattats i
juni.
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Nätverk för pensionärsrådens sekreterare
Initiativ till samverkan mellan stadens sekreterare i
pensionärsråden har tagits av äldreombudsmannen. Första träffen
är den 31 maj. Sekreteraren ska informera om träffen vid rådets
junisammanträde.
Trafikolycka på Folkparksvägen
Ordförande informerade om att Solberga PRO vid sitt styrelsemöte
diskuterat den trafikolycka som inträffade den 3 april på
Folkparksvägen. Trafikkontoret har kontaktats men kommer inte sätta
upp fler skyltar med hastighetsbegränsning.
Presidiet
Vid nästa sammanträde besöks rådet av presidiet. Rådet ska förbereda
frågor som ska diskuteras. Frågorna skickas till sekreteraren innan
sammanträdet.
Organisationsförändring
Som ett led i förvaltningens organisationsförändring kommer
avdelningschef Eva Frykler, avdelningschef Lena Hedin och
verksamhetsutvecklare Madeleine Peatt turas om att delta vid rådets
kommande sammanträden.
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