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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3 Justering av protokoll
Barbro Carlsson och Lilian Eriksson utsågs att justera dagens
protokoll.
§ 4 Anmälan av justerat protokoll nr 8 från den 10 oktober
2016 för Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Protokollet godkändes.
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
SPR gick igenom följande ärenden till SDN Nr 1, 6-38 och
ärende nr 43.
SPR diskuterade nedanstående ärenden, övriga ärenden lades till
handlingarna.
Ärende 6) Sammanträdesdagar för Södermalms stadsdelsnämnd
2017.
Förslag på sammanträdestider för SPR delades ut och godkändes
under förutsättning att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till sammanträdesdagar.
Ärende 10 och 22) Stängning av Liljeholmsbadet och motion om
att rädda Liljeholmsbadet
SPR har tagit del av ärendet och tillstyrker motionerna och
förvaltningens förslag. Vi vill dessutom påminna om att badet är
särskilt angeläget för reumatiker, framför allt pensionärer med
hänvisning till sin höga vattentemperatur.
En alternativ lokalisering för ett nytt bad skulle kunna vara i
anslutning till Tellus. Ett annat läge skulle kunna vara i det
planerade Södra Skanstull.
Ärende11) Åldringsbrott
Rådet diskuterade att det behövs mer information riktad direkt till
den äldre delen av befolkningen för att öka medvetenheten.
Hemtjänsten borde ringa och informera när det kommer en ny
hemtjänstpersonal. Viktigt att vara uppmärksam på att det är rätt
person som kommer. Förslag om att bjuda in Söderandan till ett
SPR sammanträde.
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Ärende 13) Hjälp Södermalmsborna med konkreta insatser mot
bostadsinbrott.
SPR anser att det borde finnas tillgång till en åtgärdslista över hur
man själv kan skydda sig.
Ärende 24) Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för
planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och
naturområden.
SPR har tagit del av ärendet och stöder förvaltningens
tjänsteutlåtande. Det saknas ännu en hel del i
utredningsuppdraget, som t.ex. en definition av olika
befolkningsgruppers, i viss mån, konkurrerande önskemål - barn,
tonåringar, föräldrar, boende, arbetande, äldre, rörelsehindrade,
m.fl. De äldre behöver t.ex. bekväma promenadstråk med ganska
täta vilomöjligheter.
Grönplaneringen ska samsas med planeringen av 140 000 nya
bostäder. Till detta kommer kompletterande exploatering för
samhällsservicen, infrastrukturen och kommersiella byggnader.
Finns det plats i Stockholm för den prioritering av grönytor som
är målet för grönplaneringen?
Den centrala planeringen ska vara en ledstång för den lokala
planeringen som också ska vara tillräckligt självständig för att
kunna ompröva och utveckla mindre lyckade satsningar.
Ärende 25) Hälsofrämjande insatser för äldre
SPR har tagit del av ärendet och stöder motionen. Vi finner
tjänsteutlåtandet något aningslöst när man hävdar att det finns
gott om träffpunkter och verksamheter i stadsdelen för äldre. Från
pensionärsorganisationerna har man i åratal framhållit att det är
stor brist på lokaler i innerstaden till rimliga kostnader.
Nedläggningen av Vintertullen innebär inte bara att äldrebostäder
försvinner utan också att tillgången till verksamhets- och
träfflokaler minskar.
SPR föreslår att förvaltningen får i uppdrag att inventera
tillgången på lokaler i stadsdelen. Deras tillgänglighet och
verksamhet bör framgå. Det ska vara enkelt att ta sig till, att
komma in i och att kunna vistas i lokalen.
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Ärende 28) Program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.
Vi vet att det finns ett stort mörkertal när det gäller våld i nära
relationer. Detta gäller kanske framförallt kvinnor men också
våld mot äldre som vårdas av anhöriga i hemmet.
Pensionärsrådet efterlyser därför att detta blir föremål för en
särskild undersökning som görs i anslutning till ett kommande
program om våld i nära relationer.
Ärende 35-36) Anmälan om lex Sarah-ärenden i egen regi
Patric redogjorde kort över lex Sarah anmälningarna.
§ 6 Information från avdelningschefen
Avdelningschef Patric Rylander informerade om:
 Finansborgarrådets förslag till budget 2017. Bilaga 1.
 Patric redogjorde kort för brukarundersökningen 2016.
Bilaga 2.
§ 7 Kontaktpersoner till vård- och omsorgsboende
 Kulltorp/Margita Karlsson: Margita har försökt att få
kontakt men inte blivit uppringd.


Katarinagården/Solveig Lundberg: Katarinagården har
tagit bort anhörigmöten. Solveig har försökt kontakta
dem.



Guldbröllopshemmet/Lilian Eriksson: Lilian har varit och
träffat nya enhetschefen och ska på anhörigmöte.



Hornstull/ Astrid Kågedal: Astrid har varit på
förtroenderådsmöte.

§ 8 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds
protokoll
KPR:s protokoll nr 8/ 2016 anmäldes och lades till
handlingarna.
§ 9 Information om inkomna handlingar
 Inbjudan till samverkansmöte med de kommunala
pensionärsråden och landstingets hälso- och
sjukvårdsförvaltning är den 18 november 2016. Inbjudan
skickas ut senare.
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§ 10 Övriga frågor
 Kerstin Tovesson hade en fråga om lokalerna på
Skånegatans dagverksamhet kan utnyttjas av andra, på
tider då det inte är dagverksamhet där?
Patric informerade om att det ska ses över.


Lilian Eriksson var på invigningen för att fira att
Nytorgsgården och Nytorgsträffen får hemlagad mat. Det
var mycket trevligt och där träffade Lilian även
anhörigföreningen på Södermalm. Inbjudan till
föreläsning om anhörigas hälsa anordnad av
anhörigföreningen skickas ut till rådet. Lilian föreslår att
bjuda in anhörigföreningen till ett SPR sammanträde



Viljan- Södermalms frivilligcentral vill också komma till
SPR och informera om sin verksamhet.

§ 11 Nästa sammanträde.
Måndagen den 5 december 2016 klockan 10.00–12.30 med
efterföljande jullunch.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Christina Lindström

