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§ 1 Mötets öppnande
Vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Justering av protokoll
Lena Haraldson och Suzanne Frigren utsågs att justera dagens protokoll.
§ 4 Anmälan av justerat protokoll 6/2012 från den 4 juni 2012 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Inbjudna gäster från Temabo presenterade sin verksamhet.
Olof Ryderberg VD, Ulla Nybons verksamhetschef på Guldbröllopshemmet och
Ulla Sävås verksamhetschef på Bergsund hälsades välkomna.
Olof Ryderberg informerade om Temabos salutogena värdegrund och mål att alla
boende, ska få möjlighet att leva hela livet och ha ett sammanhang.
Temabo har tre ägare och i dagsläget har de 10 verksamheter i landet.
Ulla Nybons informerade om att Guldbröllopshemmet har boende för
demenssjuka och för personer med psykiatrisk sjukdom. Verksamhetschef Ulla
Sävås informerade om att det på Bergsund finns boende för 123 personer och av
dem är 16 för personer med demenssjukdom.
Temabo har krav på utbildad personal och satsar på fortlöpande
kompetensutveckling.
En DVD- skiva med bildberättelser och en diktbok gjorda av de boende
överlämnades som exempel på aktiviteter på Bergsund.
§ 6 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2012-08-23
Pensionärsrådet gick igenom ärende nr protokoll, 11, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 47, 50.
Ärende nr 18) Remissvar Hemsjukvård 2015- inriktning
Pensionärsrådet diskuterade gränsdragningsproblem, viss tveksamhet finns inför
förslaget om kommunens övertagande av hemsjukvården i ordinärt boende.
Ärende 28) Information om förvaltningsrättens dom om ansökan om överprövning
av centralupphandling.
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Claes Lagergren informerade om att Attendo Care AB har överklagat
förvaltningsrättens dom om att avbryta centralupphandlingen av Katarinagårdens
vård och omsorgsboende. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd.
Ärende nr 29-38) Lex Sarah anmälningar
Wolfgang Hed gjorde en sammanfattning av Lex Sarah anmälningarna och Claes
Lagergren kommenterade anmälningarna.
Pensionärsrådet ansåg efter diskussion att det är positivt att det görs Lex Sarah
anmälningar och att man förutsätter att de brister som framkommit bland annat i
bemötande åtgärdas snarast. Samt att uppföljningar görs och rapporteras till
stadsdelsnämnden.
Ärende nr 39) Information om granskning av hemtjänst – beslut och timmar i
januari och februari 2012.
Pensionärsrådet konstaterar att ärendet är svårgenomträngligt och behöver
ytterligare analys.
§ 7 Information från avdelningschefen för äldreomsorg
 Claes redogjorde för vilka hemtjänstenheter som inte uppfyllde
avtalskraven i nämndärende 32 vid juni nämnden. De huvudsakliga
bristerna var att det inte upprättats genomförandeplaner.
 Frida Hjertstedt har rekryterats som biträdande enhetschef på
beställarenheten för äldre.
 Sommaren har varit lugn.
 Under sommaren har Katarinagården haft feriearbetande ungdomar inne
som uppskattats mycket av de boende.
 Under hösten startar olika utbildningar för hemtjänstpersonal.
 Plan 4 på Kulltorps vård och omsorgsboende är tomt.
 Hornstull och Vintertullens servicehus har problem med trygghetslarmen.
Jonas Vilhelmsson redovisar hur man arbetar med larmfrågorna till rådets
september eller oktobermöte.
 Agneta Kling slutar som MAS den 12 september. Ingen ny rekrytering är
aktuell i avvaktan på förslag till regionalisering av MAS funktionen.
 Linnea Starck och Solveig Lundberg ombeds ta kontakt med upphandlare
Lars Ingvald angående upphandlingen av maten i egen regi.
 Arbetet med att utveckla anhörigstödet fortsätter. Lena Haraldson och
Sonja Broquist är rådets kontaktpersoner.
 Diskussion pågår om att bygga tillagningskök på Katarinagården och
Nytorgsgården. Per Hansson, Solveig Lundberg och Linnea Starck deltar i
arbetet.
 Ärende med förslag om att förlänga avtalet med Tellus fritidscenter
kommer att ”dukas” vid nästa nämndmöte.
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§ 8 Rapport från vård- och omsorgsboendenas kontaktpersoner
Kulltorp/Wolfgang Hed: Har träffat enhetschef Johanna Zarmen.
Vindragaren/ Linnea Starck: Var inbjuden till midsommarfirande som var mycket
trevligt .
Magdalenagården/Birgit Hinderson: Har haft kontakt med enhetschef Britt-Inger
Benhaiji.
Katarinagården/Solveig Lundberg: Den 4 maj var Solveig på anhörigråd där de
anhöriga var mycket nöjda. Ny enhetschef kommer den 2 september.
Bergsund/Suzanne Frigren: Har deltagit i ett antal möten med anhörig- och
förtroenderåd och har fått ett positivt intryck av verksamheten.
§ 9 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll nr 5
Protokoll nr 5 lades till handlingarna.
§ 10 Anmälan av förtroenderådens protokoll
Inget att anmäla
§ 11 Information om inkomna handlingar
 Remiss till ny avfallsplan/ lades till handlingarna.
 Motion om samlingslokaler, ett Folkets Hus i Hammarby sjöstad/ lades
till handlingarna.
 Den gröna promenadstaden/ Per Hansson utarbetar ett förslag till
synpunkter från rådet.
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 13 Nästa sammanträde.
Måndagen den 17 september kl.13.00 -15.30 Lokal: Nytorgsträffen, Nytorgsgatan
44.
Före mötet kan de som anmält sig äta lunch på Nytorgsträffen kl. 12.00 -13.00
§ 14 Mötets avslutande
Vice ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.
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Vid protokollet
Christina Lindström
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