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Pensionärsrådet

Pensionärsrådets sammanträde
den 8 oktober 2018
Ledamöter
Alexandra Posacki, ordförande
Berit Johansson, vice ordförande
Inger Sjöberg
Gun-Britt Dahlberg
Greta Jönsson

SPF Farsta
PRO Sköndal
PRO Farsta centrum
PRO Farsta strand
SPF Sköndal

Ersättare
Bror Palmäng
Wåge Johansson
Christina Johansson
Yvonne Algård

PRO Sköndal
PRO Sköndal
SPF Farsta
SPF Sköndal

Tjänstepersoner
Jonas Wilhelmsson
Maria Premfors

Erika Rödenhake § 2
Kristina Hagström § 2
Anki Ottenby § 2

Avdelningschef Egen regi
Sekreterare,
verksamhetscontroller
Inspektör, Äldreförvaltningen
Inspektör, Äldreförvaltningen
Inspektör, Äldreförvaltningen

Sekreterare

Ordförande

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

Vice ordförande
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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare,
anmälan av protokollet från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes. Protokollet justeras av ordföranden
och vice ordföranden den 9 oktober.
Protokollet från rådets sammanträde den 10 september 2018
anmäldes och lades till handlingarna.
§ 2 Dagens gäst: Inspektörer, Äldreförvaltningen
Erika Rödenhake, Kristina Hagström och Anki Ottenby
informerade rådet om vad inspektörernas uppdrag består av.
Inspektörerna arbetar med utgångspunkt från den äldres trygghet,
självbestämmande och delaktighet för att säkerställa god kvalitet
inom äldreomsorgen, förebygga risker och lyfta goda exempel.
Inom ramen för deras uppdrag ingår att ta emot synpunkter och
klagomål och att genomföra inspektioner inom äldreomsorgen
inom Stockholms stad. Efter en genomförd inspektion sker en
återkoppling till verksamhetsledningen och resultatet redovisas i
en inspektionsrapport. Rapporten skickas till verksamheten samt
till stadsdelsnämnden som har uppföljningsansvar för
verksamheten.
Inspektörerna berättade om inspektioner genomförda 2017 som
finns sammanställda i Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport
2017.
Rådets frågor om rättighet till daglig utevistelse,
kvalitetsuppföljning utförd av Farsta stadsdelsförvaltning och
antal inkomna klagomål och synpunkter gällande verksamheter i
Farsta besvarades av inspektörerna. Av de klagomål och
synpunkter som inkommer till Äldreförvaltningen är det väldigt
få som gäller verksamheter i Farsta.
§ 3 Ärenden till nämndsammanträdet den 18 oktober
Ärende nr 3: Hundrastgård mellan Värmlandsvägen och
Sunnemobacken i Farsta. Svar på medborgarförslag.
Rådet anslöt till förvaltningens förslag till beslut.
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Ärende nr 5: Utegym och plaskdamm vid Gubbängshallen. Svar
på medborgarförslag.
Rådet anslöt till förvaltningens förslag till beslut.
Ärende nr 7: Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på
entreprenad – Postiljonen
Rådet anslöt till förvaltningens förslag till beslut.
Ärende nr 12: Rekommendation för konstgräs, gummigranulat
och platsgjuten gummi. Svar på remiss från miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Rådet anslöt till förvaltningens förslag till beslut.
Ärende nr 15: Utvecklings- och näringslivsrådets möte den 15
augusti 2018
Rådet delar förvaltningens synpunkter och förslag.
§ 4 Information från förvaltningen
Jonas Wilhelmsson informerade om följande
 Postiljonen övergår i kommunal regi den 1 november.
Övertagandeprocessen följer enligt plan.
 När det gäller politisk majoritet i Stockholms stad och
Farsta stadsdelsnämnd har förvaltningen ännu inga besked
att lämna.
 Inom Äldreförvaltningen finns olika funktioner som
arbetar med uppföljning på olika sätt. Avtalsförvaltare är
en sådan, om intresse finns kan förvaltningen bjuda in
avtalsförvaltare till något sammanträde under 2019. Rådet
ställer sig positiva till detta.
§ 5 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande – se bilaga.
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§ 6 Övriga frågor
Rådet önskar ytterligare information om utvecklingen av
Larsboda livsmedelsområde och Telia-området. Förvaltningen
återkommer i frågan.
§ 7 Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade sammanträdet.

Justerarnas signaturer

