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Besök: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, kansliet för mänskliga
rättigheter och demokratiutveckling.
Mijaliisa ger information om stadens arbete med nationella
minoritetsgrupper. De 5 minoritetsgrupperna är: judar, romer,
sverigefinnar, samer och tornedalingar. Minoritetslagens
viktigaste områden är rätten till språk och kultur, information
och delaktighet. Stockholm stad ingår även i det finska
förvaltningsområdet vilket ger sverigefinnar särskilda
rättigheter som förskola och äldreomsorg på finska.
§ 1 Dagordningens godkännande
Dagordningen fastställdes.
§ 2 Val av ordförande
Sten Persson och Birgitta Dangården väljs om till ordförande,
respektive vice ordförande 2016. De utsågs att justera dagens
protokoll.
§ 3Utbildning för rådet
En heldags utbildning planeras till den 25/2 mellan 09.0016.00. Önskemål om innehåll är
- organisation och beslutsprocess inom Stockholms
kommun med särskilt beaktande av äldreförvaltningen
- stadsdelsnämndens arbete vad gäller handläggning av
ärenden och beslut inklusive enskilda ärenden
- lägesrapport över pågående utredningar om
äldreomsorgen i Stockholm
Separat kallelse kommer.
§ 4 Föregående protokoll
-
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§ 5 Information från stadsdelsförvaltningen
Lena Slotte informerar;
 Äldreförvaltningen har flera stora uppdrag under året,
bland annat ska hemtjänstutredningen presenteras
under våren.
 Stimulansmedel 2016. Äldreomsorgen på
Kungsholmen har gjort en gemensam ansökan om
kuratorstjänst.
 Projekt Serafen – ofrivillig deltid till heltid.
 Hemtjänsten i egen regi är uppsagd från lokalen på S:t
eriksgatan till 2016-09-30. Ny lokal eftersökes.
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§ 6 Kvarstående frågor
-

§ 7 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
Nr 4Medborgarförslag om belysning runt Lilla Essingen
Pensionärsrådet vill generellt betona vikten av god belysning
på allmänna platser.
Nr 8 Verksamhetsberättelse VB 2015 för Kungsholmens
stadsdelsnämnd
Genomgång av verksamhetsberättelsen med fokus på
äldreomsorgen. Frågor och diskussion kring äldreomsorgens
något försämrade resultat 2015.
Nr 21 Förslag till instruktion för Stockholms stads
äldreombudsman
Pensionärsrådet tycker det är positivt att Stockholm Stad,
genom att tillsätta en äldreombudsman ökat prioriteringen med
arbetet för att förbättra och stärka situationen för de äldres
levnadsförhållanden inom kommunen. Pensionärsrådet vill
förtydliga pensionärsrådens (KPR och SPR) roll.
I ärendestycket vill vi tillägga(angivet med fet stil):
I första meningen på sid 3 ”Äldreombudsmannen ska
samverka med stadens nämnder och styrelser, andra
myndigheter, kommunens pensionärsråd och frivillig
organisationer”.
I sista meningen i samma stycke ”Andra uppgifter som kan bli
aktuella för ombudsmannen är att samordna stadens
deltagande i internationella samarbeten samt stödja och
utveckla arbetet inom kommunens pensionärsråd”.
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Instruktionen
I §2 första meningen vill pensionärsrådet tillägga
”Äldreombudsmannen ska samverka med stadens nämnder
och styrelser, och andra myndigheter, kommunens
pensionärsråd och frivillig organisationer”.

Lindhagensgatan 76
Box 490 39
Telefon 08-508 08 079
Fax 08-508 08 099
stockholm.se

§ 8 Kommande nämndärenden enligt balanslista
Pensionärsrådet önskar underlag för följande ärenden:
-
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§ 9 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m. till rådet
-

§ 10 Övriga frågor
Genomgång av medlemmar i utvecklingsrådet:
Olivia hemtjänst, HSB hemtjänst, Aleris hemtjänst, Humana
hemtjänst, Temabo vård och omsorgsboende och Attendo
vård- och omsorgsboende.
Besök eller studiebesök under 2016:
Förslag Fridhemmets servicehus.
§ 11 Frågor till nästa sammanträde
Nästa sammanträde: 2016-03-07, kl. 10.00 – 12.00
Kungsholmens stadsdelsförvaltning, konferensrum Häggen.
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