Norrmalms stadsdelsförvaltning
Äldreavdelningen

Protokoll
Sida 1 (3)
2019-06-05

Protokoll Norrmalms pensionärsråd
Närvarande

-

Lisbeth Lidbom, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Margareta Sjöberg, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Valeri Surell, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
(RPG)
Marie-Louise Andersén, Svenska
Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF).
Louise Sylvan, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Siv Edenrud, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Kerstin Hall, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

I tjänsten närvarande

-

Sara Alvfeldt, sekreterare

Anmäld frånvaro

-

Thomas Dreber, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Annika Nygren, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Maj Lundberg, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)

Tidpunkt:

2019-06-05 kl. 09:30-12:00. Plats: Sankt Eriksgatan 117, lokal:
Kungsträdgården
……………………………..
Sara Alvfeldt
sekreterare

Protokollet justeras
…………………………........
Lisbeth Lidbom, vice ordförande

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Äldreavdelningen

§1
Besök från Tryggt mottagande i hemmet, gästerna berättar om
projektet.

Sankt Eriksgatan 117
Box 450 75
104 30 Stockholm
Växel 08-508 09 00
Fax 08-508 09 019
stockholm.se

§2
Mötets öppnande
Vice ordförande öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
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§3
Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
§4
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5
Nämndärenden
Översyn av styrdokument och utarbetande av
digitaliseringsprogram för Stockholms stad- svar på remiss från
kommunstyrelsen
Rådets ledamöter delar förvaltningens synpunkter att språket i vissa
delar skulle kunna förenklas och förtydligas. Vidare instämmer
ledamöterna i vikten av att beakta att inte alla har tillgång till smarta
telefoner eller datorer och att andra kontaktvägar än digitala
behöver upprätthållas. Pensionärsrådet ser även positivt på att deras
synpunkter har beaktats och bifogats i sin helhet.
Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019
Rådets ledamöter ställer sig positiva till att enheterna deltar och
ärendet läggs därmed till handlingarna.
Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år
2019
Sara Alvfeldt ger kort information om budgeten för
verksamhetsområdet äldreomsorg utifrån tertialrapport1.
§6
Övriga frågor
Lisbeth Lidbom ger information om den gemensamma skrivelse
som stadsdelsnämndernas pensionärsråd i innerstan har skrivit till
Trafiknämnden. Skrivelsen biläggs.
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Pensionärsrådet önskar att de fyra lokala
pensionärsorganisationerna får delta på förvaltningens Seniordag.
Förra året deltog pensionärsrådet som nämndens rådgivande organ
men önskemål finns att de lokala förbunden får delta och presentera
sitt arbete. Sara Alvfeldt har kontaktat
riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se som arrangerar dagen
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och bett henne att kontakta vice ordförande och ordförande för
samplanering av dagen.
Lisbeth Lidbom, ordförande för PRO Norrmalm och vice
ordförande i pensionärsrådet har lämnat en skrivelse till nämnden
om vaktmästarservice. Äldreavdelningen har svarat Lisbeth
Lidbom. Lisbeth Lidbom uppskattar svaret men önskar att
skrivelsen även kommer nämnden till del. Pensionärsrådet uttrycker
under dagens sammanträde att även de ställer sig bakom skrivelsen
och önskar att den skickas till nämnden. Skrivelsen och
förvaltningens svar biläggs dagens protokoll.
§7
Information från förvaltningen
Sara Alvfeldt informerar om att anhörigkonsulent,
aktivitetssamordnare på förebyggande enheten och medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) är inbjuden till höstens
sammanträden. MAS kommer 19 september och
anhörigkonsulenten och aktivitetssamordnaren 17 oktober.
Pensionärsrådet önskar att träffa nämndens politiker vid ett
eventuellt besök. Detta bör ske innan nämndens verksamhetsplan
fastställs så att rådet kan vara med och ge synpunkter på
planeringen.
§8
Mötets avslutande
Rådets ordförande avslutar sammanträdet och önskade deltagarna
en trevlig sommar. Nästa sammanträde är den 19 september klockan
09:30-12:00
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