SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND
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Protokoll nr 6 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds
(SPR)
sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl. 09.30-11.30
Justerat 2011-06-09
Sven-Olof Åkerlind
Närvarande
Ledamöter:

Lilian Eriksson
Sven Olof Åkerlind (PRO), ordf
Lena Haraldson (SPF), v ordf
Gun Gustafsson (PRO)
Birgit Hindersson (PRO)
Lilian Eriksson (SPF)

Ersättare:

Sonja Broqvist (PRO)
Elizabeth Ehrby (SPF)
Aina Mistell (SPF)

Adjungerad

Solveig Lundberg (SPRF)

Anmält förhinder

Per Hansson (PRO) och Suzanne Frigren (SPF)

Politiker:

Christoffer Järkeborn, ordf stadsdelsnämnden
Anders Göransson, v ordf stadsdelsnämnden

Tjänstemän:

Claes Lagergren, avdelningschef
Gunilla Jalmarsson, avdelningscontroller
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§1
Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna och särskilt Christoffer
Järkeborn och Anders Göransson.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3
Justering av protokoll
Sven-Olof Åkerlind och Lilian Eriksson utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Anmälan av justerat protokoll 5/2011 från den 10 maj 2011 för Södermalms
stadsdelsnämnds pensionärsråd
Protokollet lades till handlingarna.
§5
Möte med stadsdelsnämndens presidium
Christoffer Järkeborn och Anders Göransson gjorde en kort presentation av sig
själva och sitt politiska uppdrag. Därefter följde en diskussion om samverkan i
olika frågor mellan stadsdelsnämnden och pensionärsrådet. Pensionärsrådet
uppmanades att komma med förslag på nya arbetsmetoder för att förbättra
kontakten med politikerna i nämnden.
Andra frågor som diskuterades var beslutet att inte förlänga avtalet med Attendo
om driften av Vintertullens äldreboende, valfrihetssystemet, förenklad
biståndshandläggning, verksamhetsuppföljningen av hemtjänstföretagen och
vinterns snöröjning.
§6
Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2011-06-16
Rådet gick igenom ärende 9, 13, 16, 28 och 29.
§7
Information från avdelningschefen för äldreomsorgen
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Staden har tagit fram ett förslag på att införa förenklad
biståndshandläggning från och med 2012. Förslaget innebär att alla som
har fyllt 80 år har rätt till 6 tim hemtjänst per månad utan
biståndsbedömning.
Samtliga personer som bor på Lundens gruppboende är positiva till att
flytta över gruppboendet till Bergsunds vård- och omsorgsboende under
förutsättning att personalen följer med. Anhöriga kommer att få en visning
av lokalerna på Bergsund och få träffa ledningspersonalen från TemaBo
som ansvarar för verksamheten.
Ett centrum för anhörigstöd, korttidsboende och träfflokal, på Södermalm
ska utvecklas under hösten. Fokusgrupper, med bland annat representation
från pensionärsrådet, kommer att arbeta med frågan.
Förvaltningen hade i slutet av maj informationsmöten för anhöriga på
Tanto. Under våren har även Micasa, fastighetsägaren, och några
vårdcentraler lämnat information till de som bor på Tanto.
I dagsläget bor det 63 personer i huset varav åtta inte har någon hemtjänst.
Hittills har drygt 30 personer valt att få sin hjälp från Södermalms
hemtjänst efter den 1 september då huset omvandlas till trygghetsboende.

§8
Rapport från vård- och omsorgsboendenas kontaktpersoner
Katarinagården/Solveig Lundberg: Inbjuden till anhörigträff med middag.
Kulltorp/Sven-Olof Åkerlind: Inget att rapportera.
Sjöstadsgården/Elizabeth Ehrby: Inget att rapportera.
Sofiagården/ElizabethEhrby: Inget att rapportera.
Vintertullen/Gun Gustafsson: Stämningen på Vintertullen känns lugn.
Hornskroken/Sonja Broqvist: Inget att rapportera
Guldbröllopshemmet/Aina Mistell: Inget att rapportera.
Tanto/Lena Haraldson: Trots flera informationsmöten om omvandlingen till
trygghetsboende har konsekvenserna för de boende inte nått fram till alla. Entrén
till huset är fortfarande ostädad. Fritidsverksamheten på Tanto seniorlokus utökar
sitt program till hösten. Personal/volontärer från Frivilligcentralen Viljan kommer
under vissa tider att finnas i lokalerna på Tanto.
Bergsund/Suzanne Frigren: ---Hornstull/Lilian Eriksson: Arbetet efter övertagandet av Hornstulls servicehus i
egen regi rullar på.
Nytorgsgården/Per Hansson: ---Vindragaren/Nils Mogård: ---Magdalenagården/Birgit Hindersson: Har haft telefonkontakt.
§9
Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll
Nr 5/2011 anmäldes och lades till handlingarna.
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§ 10
Anmälan av förtroenderådens protokoll
Vintertullens förtroenderåd 2011-05-18 anmäldes.
§ 11
Information om inkomna handlingar
 Inbjudan från hälso- och sjukvårdsnämnden till ”Dialog med
programberedningen för äldre och multisjuka”.
 ”Inbjudan till samråd för program Hornsbruksgatan”
§ 12
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 13
Nästa sammanträde
Från och med hösten 2011 flyttas sammanträdestiden till måndagar kl 14.0016.00. Mötesdagar för hösten är den 15 augusti, 19 september, 17 oktober, 14
november och 5 december.
§ 14
Mötets avslutande
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

Vid protokollet
Gunilla Jalmarsson

Box 4270, 102 66 Stockholm, Medborgarplatsen 25
Telefon 08-508 12 000. Fax 08-508 12 066
www.stockholm.se

