Södermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämndens
pensionärsråd

Protokoll
Sida 1 (4)
2019-02-11

Protokoll nr 2 fört vid
stadsdelsnämndens pensionärsråds
(SPR) sammanträde måndagen den 11
februari.
Justerat den 12 februari 2019.

Göran Dahlstrand

Maris Sedlenieks

Närvarande

Södermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämndens pensionärsråd
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ledamöter:

Göran Dahlstrand (PRO) ordf.
Maris Sedlenieks (SPF Seniorerna)
Britt Rydberg (PRO)
Kerstin Tovesson (PRO)

Ersättare:

Kersti Hjelm (SPF Seniorerna)
Marianne Elinsdotter (PRO)
Britt-Marie Lindblad Karlén (SPF
Seniorerna)

Adjungerad:

Elly Moberg (RPG)

Frånvarande:

Astrid Kågedal (SPF Seniorerna) v ordf.
Magnus Eriksson (SPF Seniorerna)
Boel Holst (PRO)
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§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen efter att en övrig fråga
lagts till dagordningen.
§ 3 Våld i nära relation
Fridsgruppen från beställarenheten för äldre informerade om
arbetet med Våld i nära relation.
§ 4 Anmälan av justerat protokoll 1/2019 från den 14 januari
2019 för Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
Pensionärsrådet lägger protokollet till handlingarna.
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 21 februari
2019
Pensionärsråd går igenom följande ärenden till
stadsdelsnämnden: 5-25
Ärende 6) Förlängning av avtal med Tellus fritidscenter AB.
Pensionärsrådet stödjer beslutet.
Ärende 8) Fördelning av föreningsbidrag år 2019
kompletteringar. Gosia påminner i samband med ärendet att
redovisning för 2018 ska skickas in.
Ärende 9) Utreda möjligheten att använda s.k. nudging för att
förbättra renhållning och trivsel i våra parker. Pensionärsrådet
anser att det är onödigt och att det skulle vara bättre med fler
papperskorgar.
Ärende 15) Inkommet medborgarförslag om farthinder längs
promenaden vid Årstaviken. Pensionärsrådet stödjer förslaget.
Ärende 17) Inkommet medborgarförslag om aktivitetslokaler i
Hammarby sjöstad. Pensionärsrådet stödjer förslaget.
Ärende 18) Inkommet medborgarförslag om Liljeholmsbadet.
Pensionärsrådet konstaterar att det finns för få bad i förhållande
till befolkning och att det är viktigt för de äldre. Det finns skäl till
utredning.
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Ärende 19) Kontinuitet inom hemtjänsten.
Pensionärsrådet anser att kontaktpersonen i möjligaste mån ska
vara med vid planeringen av insatserna med den äldre.
§ 6 Information från avdelningschefen
Gosia Holmberg informerade övergripande om vad som är på
gång inom äldreomsorgen.
Sjukfrånvaron har minskat och Gosia tar fram siffror på det till
nästa möte.
§ 7 Planering temadag 3 juni
Frågan bordläggs.
§ 8 Kontaktpersoner till vård- och omsorgsboende
 Kulltorp/Marianne Elinsdotter har varit på en trevlig
runda på Kulltorp och kommer bli kallad till anhörigmöte.
 Sofiagården/ Britt Rydberg informerade om att Vardaga
tagit över efter Bräcke diakoni och att det varit oroligt på
grund av dålig information och personalbyten.
Anhörigmöte i början på mars.
 Hornskroken/Kerstin Tovesson undrar informerade om att
det inte varit så många anhörigmöten. Gosia tar med sig
frågan.
§ 9 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Inget inkommet protokoll.
§10 Information om inkomna handlingar
Inbjudan till informationsdag om äldreomsorgen på Södermalm
den 9 maj. Inbjudan är utskickad via e-post.
§11 Övriga frågor
 Snöröjningen
Många som är oroliga har haft kontakt med pensionärsrådet och
organisationerna om snöröjning/halka på Södermalm. Många är
kritiska och många pensionärer har inte kunnat gå ut.
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§ 12 Nästa sammanträde
Måndagen den 11 mars 2019
Plats: Cornelis, plan 7 Göta Ark
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Christina Lindström

