Södermalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg,
utvecklingsenheten

Protokoll
Sida 1 (4)
2018-06-04

Protokoll nr 5 fört vid stadsdelsnämndens
pensionärsråds sammanträde måndag den 4 juni
2018

Justerat den 5 juni 2018

Magnus Eriksson

Kerstin Tovesson

Närvarande:

Ledamöter:

Wolfgang Hed (PRO) ordf.
Astrid Kågedal (SPF Seniorerna) v ordf
Kerstin Tovesson (PRO)
Britt Rydberg (PRO)
Maris Sedlenieks (SPF Seniorerna)

Ersättare:

Boel Holst (PRO)
Britt-Marie Lindblad Karlén (SPF
Seniorerna)
Magnus Eriksson (SPF Seniorerna)

Adjungerad:

Marianne Elinsdotter (PRO)

Tjänstepersoner:

Patric Rylander, avdelningschef
Sara Lundblad, verksamhetsutvecklare

Frånvarande:

Göran Dahlstrand (PRO)
Lilian Eriksson (SPF Seniorerna)

Södermalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för äldreomsorg,
utvecklingsenheten
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 508 12 000
stockholm.se

1. Mötets öppnande
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Ordföranden öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
3. Val av justerare
Rådet väljer Kerstin Tovesson och Magnus Eriksson till
justerare.
4. Anmälan av justerat protokoll 4/2018 från den 14 maj 2018 för
Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Rådet lägger protokollet till handlingarna.
5. Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
Pensionärsrådet går igenom ärende nr 8-27.
Ärende 12 Medborgarförslag om pensionärslunch
Pensionärsrådet stödjer medborgarförslaget. Pensionärsrådet vill
också framhålla att det skulle vara ett bra tillfälle för möten
mellan unga och äldre medborgare.
Ärende 15 Inkommet medborgarförslag om Årstaviken
Pensionärsrådet stödjer medborgarförslaget om att förbjuda
cykeltrafik vid promenadvägarna längs Årstaviken. Annars
krävs synligare skyltning med tydlighet kring att lämna
företräde till fotgängare.
6. Information från avdelningschefen
 Karin Bülow, nuvarande enhetschef för vård- och
omsorgsboendeenheten börjar som äldreomsorgschef i
Skarpnäck med början i augusti.
 Ximena Samuelsson blir ny enhetschef för vård- och
omsorgsboendeenheten från 1 september.
 Ann-Sophie Rudolph är tf chef på Magdalenagården.
 Vardaga tar över driften av Sofiagården i höst. Maj-Lis
Johansson blir gruppchef för sjuksköterskorna.
Madelene Valström ny verksamhetschef.
 Karin Thune blir verksamhetschef på Magdalenagården.
Möten med anhöriga och medarbetare kring nya
entreprenören.
 Äldrenämnden fattar nytt tilldelningsbeslut för driften av
Sjöstadsgården på sitt junisammanträde. Detta efter att
Stora Sköndal överklagade tidigare tilldelningsbeslut.
 Bergsund drivs sedan 8 maj i kommunal regi. Alla
chefer och medarbetare stannade kvar och
övertagandeprocessen gick smidigt.
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Samtliga vård- och omsorgsboenden på Södermalm
bjöds in att delta i påskdukningstävling. Hornskroken
vann, Katarinagården kom tvåa och
Guldbröllopshemmet trea.
Nytorgsgården kommer delta i Kvalitetsutmärkelsen
2018.
2019 går avtalet med Sodexo ut. Arbetet med nya
lösningar börjar till hösten.

7. Kontaktpersoner vård- och omsorgsboende
 Hornstulls servicehus: Lusthusets verksamhet, de boende
ger fin feedback från de boende. Markiserna önskas nya.
Offerter på väg in.
 Sofiagården: haft två anhörigmöte för demensrespektive soma med Vardaga med mycket frågor kring
övertagandet.
 Sjöstadsgården: inte fått kontakt ännu. Ska återta
kontakt.
 Katarinagården: möte med Christel. Imponerad. Ska bli
kallad till info-träffar.
8. Teman och gäster på pensionärsrådets möten
Pensionärsrådet ger följande medskick:
 chef för hemtjänst
 genomgång av pensionärsrådets syfte, uppdrag och
arbetssätt och fokus på särskilt prioriterade frågor
 äldreombudsmannen
 nämndens politiker efter valet
 rådets kontaktperson i kommunstyrelsens pensionärsråd.
9. Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll 5/2018
från den 8 maj 2018.
Rådet lägger protokollet till handlingarna.
10. Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.
11. Övriga frågor
Digitala handlingar i pensionärsrådet.
Rådet beslutar att gå över till digitala handlingar distribuerade
via surfplattor. Sekreterare i rådet gör en plan för införande av
surfplattor.
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12. Nästa sammanträde
20 augusti, klockan 10.00-12.30, lokal Kolingen, Göta Ark, plan
8.
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13. Val av ny ordförande
Rådet väljer Göran Dahlstrand till ny ordförande.
Ordförandeskapet börjar gälla efter stadsdelsnämndens junimöte.
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Vid protokollet
Sara Lundblad
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