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I tjänsten deltog xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mas, på avdelningen
för äldre och funktionshindrade.
1. Sammanträdet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Iris Johnsson och Marianne
Wikenbrandt
4. Godkännande av Stadsdelsnämndens Pensionärsråds
protokoll från 05 06 09.
Box 4066, 163 04 SPÅNGA, Besöksadress: Tenstagången 32
Tfn: 508 03 000
E-post: stadsdelsnamnden@spanga-tensta.stockholm.se
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Sven berättade om rundturen, med anledning av önskan om
servicelinje, med trafiklandstingsrådet xxxxxxxxxxxx. Nils
Thulén från nämnden och en representant från färdtjänsten
deltog också.
En fråga som ställdes i rådet var om möjligheten att få
färdtjänst blir mindre om det blir en servicelinje.
Reaktioner har också kommit från Sundby- bor att även de
har behov av servicelinje.
xxxxxxxxxxxx bjuds in till rådet i höst för att berätta hur
långt man kommit i frågan om servicelinje, se balanslista.
Beslut togs att Berta Eriksson tar kontakt.
5. Anmälan av inkomna protokoll: Marianne redogör kortfattat
ur innehållet
• Lokala handikapprådet, LHR, 05-06-10
• Kommunstyrelsens pensionärsråd, KPR, 05-06- 02, nr 5,
kommentar under punkt 8, hanteringen av servicehusplatser,
likaså tycker man bidragen till frivillig organisationerna
rimmar illa med stadens intentioner.
• Rinkeby SPR 05-06-09
• Trygghetsringningen 05-06-08
• Samverkansgruppen Fristad sjukhem 05-05-25
6. Rapporter och skrivelser.
Balanslistan, bilaga 1
Svaret, på remissen ”Hälsosamtal för äldre boende hem”
som förvaltningen skrivit ställer sig rådet bakom och ser
positivt på och betonar också vikten av samarbetet
med landstinget.
7. Information från nämnden och förvaltningen.
- Sven redogjorde kort från senaste nämndmötet.
- Information om att staden fått ny äldreombudsman, xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, som tillträder 20/9
- ”fixar Kalle”/xxxxxxxxxxxxxvår stadsdel, förvaltningen är
igång att se över finansieringen.
- Pensionärsrådet kommer att lämna en sammanställning av
synpunkter och kommentarer på ”Äldreomsorgsplanen
2006-2010”
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- Fristad servicehus drivs sedan 1 augusti av Attendo Care, då
den tidigare entreprenören, Riksbyggens Serviceboende
är uppköpt av Attendo Care.
- En fråga kom upp om arbetsvillkoren för
hemtjänstpersonalen, bland annat transporten mellan
uppdragen. Finns tidsbesparingar att göra med bilar? Får
personalen månadskort av arbetsgivaren? Förväntas man
cykla? Frågorna får gå vidare till avdelnings- och
enhetschef.
8. Övriga frågor.
- Sjukvårdsberedningen har möte på Landstingshuset den
29/9
- Bo Werner informerar om förvaltningens svar på SPF
Spånga Veteranernas skrivelse om trafikmiljön i Spånga C
med närområde med fokus på äldre, se bilaga 2
- Fortfarande undrar man om det blir någon ”Må Bra” dag.
- Den 6/10 kommer Rinkeby SPR på ett gemensamt möte,
Gunnel Dahlin bjuds in.
Diskussionsförslag: grönområdet mellan Rinkeby och
Tensta, trafikförhållanden mm
9. Mötet avslutas.
Bilagor.
1. Balanslista
2. Brev från SPF, Spånga Veteranerna till
förvaltningen angående trafikmiljön. Förvaltningens och
Trafikkontorets svar på SPF skrivelse
För anteckningarna svarade:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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