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Protokoll pensionärsrådet
Tidpunkt: 2019-05-16, kl. 14:00 till 16:00
Lokal: Bodholmsplan 2, plan 7, Norrholmen.
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Carl-Henrik Caldaras (V) ledamot i stadsdelsnämnden
Kirsi Sulin, aktivitetscentren
Yordanos Ghirmay, aktivitetscentren
Andreas Thorstensson, avdelningschef ÄOFS
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Socialtjänsten

1 § Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
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2 § Presentationsrunda
De närvarande presenterar sig.

3 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna.
4 § Val av justerare
Rune Axelsson väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
5 § Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med
följande rättelse: under § 7 i förra protokollet står följande


För äldre i ålder 65-85 år har möjlighet att få ett
seniorboende i Micasas regi minskat drastiskt, sedan
Micasa hösten 2017 beslutade att biståndsintyg behövs
vid ansökan om plats på denna typ av boende.

Biståndsintyg krävs endast om man begär förtur, annars är det
kötid som gäller vid tilldelning av boende hos Micasa.
6 § Information från förvaltningen
Julia Davidsson informerar om årets seniordag som arrangeras till
hösten. Julia efterlyser tips och idéer från rådet om vad som
skulle vara intressant att ha med på dagen. Om rådet har några
uppslag mailas de till Maria för vidare befordran till Julia.
Kirsi och Yordanos informerar om aktivitetscentren Eken, Aspen
(vid Sätra vård- och omsorgsboende) och Björken. De olika
centren har olika aktiviteter, bl.a. sittgymnastik, bowling,
filmvisning, pubkvällar och café. Yordanos är även anhörig- och
mångkulturellt ombud och driver bland annat språkcafé där
människor övar på att prata svenska. Alla besökare, nya som
gamla, är hjärtligt välkomna att ta del av utbudet på
aktivitetscentren. Diskussion om aktivitetscentrens framtid och
innehåll följde.
I rådets förra protokoll står följande:
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” Till nästa möte bjuds även Nicoletta Zoannos in för att
informera om brukarundersökningar som förvaltningen genomför
samt även för att ge en genomgång av hur förvaltningens
utförarverksamhet inom äldreomsorgen är uppbyggd och ser ut.”
Andreas Thorstensson har förberett svar på rådets frågor. Han
inleder med att presentera sig och sin avdelning. För de nya
ledamöterna i rådet beskriver han hur stadens valfrihetssystem

fungerar innan han går över till att presentera förvaltningens
utförarverksamheter som bedrivs i egen regi. Han delar ut ett
kompendium över hur avdelningen för äldre, funktionsnedsatta
och socialpsykiatri (ÄOFS) är uppbyggd. Kompendiet bifogas
detta protokoll, bilaga 1. Han berättar vidare att han ser
personalens språkkunskaper och kapaciteten hos hemtjänsten som
stora utmaningar inför framtiden.
Andreas meddelar även att ett nytt vård- och omsorgsboende
kommer att byggas i Skärholmen. Det kommer att drivas i privat
regi. En förhoppning är att ett av de boenden som HägerstenLiljeholmen planerar faktiskt kommer att byggas i Bredäng,
eftersom det är en expanderande del som ligger i direkt
anslutning till H-L. Han informerar även att förvaltningen tittar
på vilka AI-lösningar som kan användas i äldreomsorgen, bland
annat matinköp över nätet.
Britt-Marie undrar över korttidsboenden och varför det inte finns
något sådant i stadsdelen. Andreas svarar att förvaltningen har
gjort en kartläggning över behovet och kommit fram till att
korttidsboenden inte skulle bli fullbelagda i stadsdelen.
Förvaltningen köper därför in korttidsplatser från
omkringliggande stadsdelar vid behov.
Diskussion kring språk- och andra kommunikationsmedel,
biståndsbedömningar och annat som rör äldreomsorg följde.
Andreas avslutar med att bjuda in rådet till en s.k. INDI-mässa
(innovation och digitalisering) på Sätra vård- och omsorgsboende
den 27 november, mer information kommer.
På uppdrag av förvaltningens utvecklings- och hållbarhetsstrateg
Amira Malik Miller bjuder Maria in två representanter från rådet
att närvara vid två workshops som anordnas av förvaltningen
kring Agenda 2030. Den äger rum två dagar, 29 maj och 4 juni.
De som väljer att gå får ett mer detaljerat program av Maria.
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Maria informerar om att stadsdelsnämndens ordförande Johan
Kling (C) och vice ordförande Salar Rashid (S) besöker
pensionärsrådet på deras nästa sammanträde den 5 juni.
7 § Föredragningslista till nämndsammanträde
Föredragningslista till nämnden skickades via mail till rådets
ledamöter.

Rådet valde att särskilt kommentera följande punkter:
Förlängning av lokal samverksöverenskommelse mellan
Skärholmens SDF och Skärholmens lokalpolisområde, dnr
SKHLM 2018/000113:
Rådet efterlyser aktuell statusrapport för läget vad gäller
trygghetsfrågor i Skärholmen.
8 § Skrivelser och rapporter
Rapport från Kommunala pensionärsrådet: Britt-Marie
informerar om senaste mötet. Bland annat var ett ärende om
nollvision om hemlöshet för äldre uppe på agendan. En ny plan
håller på att arbetas fram vad gäller äldre och hemlösa. I
dagsläget är 167 äldre människor hemlösa i Stockholm.
Boendeplanen för äldre behandlades också.
9 § Övriga frågor
Maria informerar om att Polisen och preventionssamordnare
Anette Pettersson bjudits in till rådets augustisammanträde för att
diskutera trygghets- och säkerhetsfrågor.
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan.
10 § Mötet avslutas

Vid tangentbordet

Maria Nilsson
Protokollet justeras 2019-05-16
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