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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av
justerare och tid för justering, anmälan av
protokoll från förra sammanträdet
Dagordningen godkändes med tillägg av punkten Sammanträde
den 16 september under § 6 Övriga frågor.
Protokollet justeras av Alexandra Posacki och Berit Johansson
den 21 augusti 2019.
Protokollet från rådets sammanträde den 10 juni 2019 anmäldes
och lades till handlingarna.

§ 2 Besök: Mathilda Pettersson, dietist
avdelning för äldreomsorg
Mathilda Pettersson presenterar sig och uppdraget som dietist
inom avdelning för äldreomsorg. Mathilda berättade om bland
annat följande delar inom uppdraget:
 Kompetensutveckling och utbildning
 Operativt stöd
 Samarbete med övriga dietister i Stockholms stad och
koststrateger på äldreförvaltningen
Vidare berättar Mathilda om de områden som avdelningen
fokuserar på under hösten 2019 och våren 2020
 Måltidsmiljö och måltidsupplevelsen för den äldre
 Individuell anpassning och få vara delaktig
 Mat och måltider inom hemtjänsten
Mathilda informerar också om dokument och riktlinjer som rör
mat och måltider.
Rådet tackar Mathilda så mycket för besöket och önskar att hon
återigen besöker rådet under nästa år.
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§ 3 Ärenden till nämndsammanträdet torsdag
den 29 augusti
Ärende nr 4: Gym för seniorer i Aktivitetshuset Tuben i Farsta
centrum. Svar på medborgarförslag.
Rådet delar förvaltningens förslag. Rådet önskar att nämnden
bifaller den punkt som gäller samarbetet med instruktörer från
Farsta sim- och idrottshall.
Ärende nr 5: Upprustning vid parken vid Farsta gård i Farsta
strand
Rådet bifaller förvaltningens förslag.
Ärende nr 8: Övergripande samverkansöverenskommelse mellan
Stockholms stad och Polisregion Stockholm, KS 2019/656. Svar
på remiss från kommunstyrelsen
Rådet delar förvaltningens uppfattning.
Ärende nr 9: Motion (S) om att staden behöver fler
Stockholmsrum. Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Rådet delar förvaltningens svar. Rådet anser att det bör vara
permanenta rum i respektive område.
Ärende nr 10: Rapportering till IVO av ej verkställda beslut
kvartal 2 2019
Rådet hade inga synpunkter.

§ 4 Information från förvaltningen
Förvaltningen informerar rådet om att processen gällande
nomineringar till nästa års pensionärsråd med fördel kan
påbörjas. Nämnden kommer i vanlig ordning att behandla ärendet
vid sitt sammanträde i november eller december. Det är bra om
respektive förening skickar in nomineringarna till förvaltningen i
form av ett protokollsutdrag från det sammanträde där föreningen
behandlat frågan. Det är också viktigt att det framgår vilka som
nominerats till ledamöter respektive ersättare.
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§ 5 Genomgång av balanslista
Rådet gick igenom och uppdaterade balanslistan över frågor,
besök och liknande – se bilaga.
Angående besök av Petra Ulmanen.
Förvaltningen har fått besked att ett besök inte är möjligt under
hösten 2019. Förvaltningen har fortsatt kontakt med Petra
Ulmanen för inbokning av besök.
Rådet önskar uppföljning av utbetalning av pensionärsrådets
sammanträdesarvoden för 2019. Förvaltningen återkommer i
frågan på första sammanträdet efter sommaren, den 19 augusti.
Förvaltningen har kontrollerat utbetalning av samtliga arvoden
och inga avvikelser är funna.

§ 6 Övriga frågor
Nästa sammanträde 16 september 2019.
Alexandra Posacki har förhinder att närvara nästkommande
sammanträde och Berit Johansson, vice ordförande, träder in som
tf. ordförande.

Justerarnas signaturer

