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Protokoll 9/2019, fört vid pensionärsrådets
sammanträde onsdagen den 16 oktober
Närvarande:
Ledamöter:
Agneta Sköldstedt, ordförande
Gunnar Carlsson, vice ordförande
Lola Carlsson
Birgitta Airas
Ersättare:
Lars-Erik Karlsson
Hans-Åke Lundgren
Peter Norrbohm
Förvaltningen:
Gunilla Olsson, sekreterare
Daniela Eriksson, handläggare
Förhinder:
Marianne Sundberg, ledamot
Marja Kammouna, avdelningschef
Tidpunkt:
2019-10-16 kl.14:00-15:30
Plats:
Förvaltningen, Telefonvägen 30, LM-rummet
Justerare:
Agneta Sköldstedt och Peter Norrbohm

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
administrativa avdelningen
Telefonvägen 30
Box 490
12904 Hägersten
Växel 08-50822000
stockholm.se

§ 1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen
Agneta Sköldstedt öppnade mötet och dagordningen godkändes.
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§ 2. Val av justerare
Agneta Sköldstedt och Peter Norrbohm valdes att justera
protokollet.
§ 3. Anmälan av protokoll, samråd, skrivelse och
handlingar
Rådet har tagit del av följande protokoll
 Stadsdelsnämnden 26 september
 Pensionärsrådet 18 september
 Rådet för funktionshinderfrågor 19 september
 Kommunstyrelsens pensionärsråd 17 september
Stadsdelsnämndens protokoll
Rådet kommenterade äldreomsorgsavdelningens stora
budgetunderskott och vill ställa ett par frågor till förvaltningen:
Kommer budgetunderskottet att påverka kvaliteten på
förvaltningens äldreomsorg och i så fall på vilket sätt?
Vad innebär anställningsstoppet på utförarsidan och hur påverkar
det dem som har insatser?
Pensionärsrådets protokoll
Rådet hade inga synpunkter
Rådet för funktionshinderfrågors protokoll
Rådet hade inga synpunkter
Protokoll från Kommunstyrelsens pensionärsråd
Rådet hade inga synpunkter
§ 4. Aktuell information från förvaltningen
Marja Kammouna var förhindrad att närvara denna gång. Därmed
blev det ingen information från förvaltningen.
§ 5. Ärenden till stadsdelsnämnden den 24 oktober
Pensionärsrådet hade inga kommentarer om ärendena denna gång.
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§ 6. Aktuella och kvarstående frågor
 Tertialrapport 2, frågor från pensionärsrådet:
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Frågan kvarstår eftersom rådet inte hade möjlighet att ställa
frågor denna gång.
Matpolicy och matlyftet: kontinuerlig uppföljning
Språklyftet: Rådet kommenterade att det är en viktig fråga
och vill ha fortsatt information.
Klocka till Liljeholmstorget: Marianne Sundberg skickar
skrivelse till trafikkontoret.
Studiebesök på LaCasa och Åsengården: Agneta Sköldstedt
har kontaktat boendena och bett dem komma med förslag på
datum och klockslag då vi kan komma.
Bjuda in rådet och cheferna till ett möte om
volontärverksamhet: Mötet ägde rum den 11 september.
Förvaltningen lovade att skriva en annons och rådet undrar
när annonsen kommer ut.
Rapportering av lex Sarah och lex Maria är en stående punkt
på dagordningen. Eftersom varken Marja Kammouna eller
Anneli Rydström kunde närvara på detta möte kunde ingen
rapportering göras.
Stående punkt på dagordningen: Rådet vill ha en stående
punkt om ärenden under beredning.
Bjuda in KPR:s boendegrupp: KPR är positiva till att besöka
rådet när boendeplanen är klar.
Bjuda in den kommunala hemtjänsten. Frågan kvarstår.
Bjuda in privata hemtjänstutförare: Rådet vill först ta del av
ramavtalet och sedan träffa någon upphandlingsansvarig på
äldreförvaltningen. Därefter vill rådet bjuda in privata
hemtjänstutförare.
Information till Marie Bergström om manskören: Hans-Åke
Lundgren har mailat till Marie Bergström, men inte fått svar.
Han ska maila igen.
Uppmärksamma/ta upp den tidigare skrivelsen om att hyra
ut tomma servicehuslägenheter till studenter: Frågan
kvarstår.
Eventuell skrivelse angående samverkan mellan staden,
region Stockholm och rådet. Lars-Erik Karlsson har fått
information från KPR att ”Tryggt mottagande i hemmet”
kommer att införas i hela staden. Frågan stryks från
dagordningen och ingen skrivelse görs.
IPadutbildning: Anneli Rydström återkommer med förslag
och upplägg.
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§ 7. Övriga frågor
Inbjudan till samverkansmöte med de kommunala
pensionärsråden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen den
11 november:
Lola Carlsson och Agneta Sköldstedt meddelade att de tänker gå.
Var och en anmäler sig själv.
§ 8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är onsdagen den 20 november
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