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Adjungerad:
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Frånvarande:
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§1 Mötets öppnande
Avdelningschef Patric Rylander öppnar mötet.
§2 Presentationsrunda
Mötets deltagare presenterar sig.
§3 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen efter att en övrig fråga
och ett bidrag till punkten Inkomna handlingar lagts till
dagordningen.
§4 Val av ordförande, vice ordförande samt justerare
Pensionärsrådet väljer Göran Dahlstrand till ordförande och
Astrid Kågedal till vice ordförande. De väljs också till att justera
dagens protokoll.
§5 Pensionärsrådets roll och arbetsordning
Ordförande, vice ordförande och avdelningschef går igenom
pensionärsrådets uppdrag, roll och arbetssätt i att bland annat
bevaka äldreperspektivet i stadsdelen och att utgöra
kontaktperson gentemot stadsdelens särskilda boenden.
Pensionärsrådets broschyr delas ut.
§6 Anmälan av justerat protokoll 10/2018 från den 3 december
2018 för Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Pensionärsrådet lägger protokollet till handlingarna.
§7 Information från avdelningschefen
 Patric går igenom Stockholm stads styrsystem med
planering och uppföljning under året och Södermalms
stadsdelsnämnds verksamhetsplan för 2019. Fokus ligger
på äldreomsorgens mål och aktiviteter.
 En av aktiviteterna, Tryggt mottagande i hemmet,
befinner sig nu i uppstartsfas.
 Satsningen på förnyelse av möblering på vård- och
omsorgsboenden på Södermalm går enligt plan då
Bergsund nyss fått nya möbler. Näst i tur är Kulltorp och
Magdalenagården.
 Förslag på ny verksamhetschef för Södertjänst är Ninozka
Uribe. Detta ska förhandlas enligt MBL. Hon är idag chef
på Bergsunds vård- och omsorgsboende.
 Patric börjar ny tjänst på Äldreförvaltningen i februari.
Han lämnar då sin tjänst som äldreomsorgschef på
Södermalm. Rekrytering för ersättare pågår.
§8 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 24 januari 2018
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Pensionärsråd går igenom följande ärenden till
stadsdelsnämnden: 14-35.
Ärende 22 Inkommet medborgarförslag om att inventera behovet
av föreningslokaler på Södermalm
Pensionärsrådet ställer sig bakom medborgarförslaget då tillgång
till föreningslokaler är en viktig fråga för föreningar med fokus
på äldre och äldrefrågor.
§9 Samtal utifrån äldreombudsmannens rapport 2017
Kerstin går igenom hur rapporten behandlades i
kommunfullmäktige 28 maj 2018. Pensionärsrådet kommer att
följa upp hur rapportens budskap tas om hand på
stadsövergripande nivå och på stadsdelsnivå.
§10 Utse kontaktpersoner till vård- och omsorgsboende
Kersti Hjelm blir ny kontaktperson för Guldbröllopshemmet.
§11 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
10/2018 från den 4 december 2018
Pensionärsrådet lägger protokollet till handlingarna.
§12 Information om inkomna handlingar
Pensionärsrådets skrivelse om gångtrafikanter har skickats till
kommunstyrelsen och för kännedom till trafiknämnden och
äldrenämnden. Trafikförvaltningen har svarat. Pensionärsrådet
avvaktar svar från kommunstyrelsen.
§13 Övriga frågor
 Besök och teman för kommande möten
o Astrid bjuder in ordföranden för Södermalms
stadsdelsnämnd till möte under våren.
o Sara bjuder in beställarenhetens fridsgrupp till nästa
möte
o Förslag till vårens möten: Äldrekontakt, Viljan, ny
chef för Södertjänst, chef för beställarenheten,
samverkan med hemsjukvården.
 Astrid berättar om ett projekt för att motverka ofrivillig
ensamhet bland äldre där pensionärsorganisationerna fått
statliga projektmedel. Hon lyfter fråga om möjligheter till
samarbete mellan pensionärsorganisationerna på
Södermalm kring detta och återkommer i frågan när det
finns mer konkret information.
§ 13 Nästa sammanträde
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Måndagen den 11 februari 2019
Plats: Linnésalen, plan 8 Göta Ark
§ 15 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Sara Lundblad

