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Stadsdelsnämndens
pensionärsråd
Tidpunkt:
Måndag den 19 oktober 2020
Plats: Telefonmöte
Närvarande:
Anders Lidbeck (SPF), ordförande
Roger Andersson (PRO), vice ordförande
Gunilla Brolin (SPF)
Anita Nordin Vik, PRO
Kim Åsberg (PRO)
Birgitta Dangården (SPF)
Helene Sturzenbecker (SPF)
Christina Folke (SPF)
Kerstin Levisohn (SPF)
Karl-Ivar Borg (SPF)
Frånvarande:
Lena Slotte, avdelningschef
Pia Lindman, rådets sekreterare
Justeras:
Anders Lidbeck (SPF)

Roger Andersson (PRO)

§1 Dagordningens godkännande
Föregående protokoll godkändes. Dagordningen fastställdes.
§2 Val av justerare
Anders Lidbeck och Roger Andersson justerar dagens protokoll.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Äldreomsorgen
Lindhagensgatan 76
Box 490 39
Telefon 08-508 08 418
Äldre direkt 80-65 65
www.stockholm.se

§3 Lars Sonde, baslinjemätning 2019
Lars Sonde berättar om den baslinjemätning som genomfördes av
Äldrecentrum på uppdrag av stadsledningskontoret 2019. Arbetet
ska följas upp av en handlingsplan men i nuläget finns ingen
fortsättning planerad. Inkomna enkätsvar för Kungsholmen skickas
som bilaga till protokollet.
§4 Information från stadsdelsförvaltningen

Dagordning
Sida 2 (3)
2020-08-24

När besöksstoppet upphörde 1 oktober var det många anhöriga som
ville besöka sina nära och kära. Verksamheterna har avsatt personal
som tar emot besökare och har tagit fram rutiner för säkra besök för
att minimera risken för smittspridning.
Det finns ingen smitta av Covid-19 i något av stadsdelens vård- och
omsorgsboenden eller servicehus i nuläget.
Arbete pågår med att tomställa två avdelningar på Serafens vårdoch omsorgsboende och tre avdelningar på Alströmerhemmets
vård- och omsorgsboende. Arbetet är snart klart och det har gått
förhållandevis smidigt för de äldre som omfattats av flyttarna.
Kungsholmens äldreomsorg deltar i projektet Vi pratar om livet i
samverkan med riksförbundet Hjärnkoll som syftar till att minska
psykisk ohälsa hos män 70+. Projektet pågår i tre år och kommer
att utvärderas av Äldrecentrum. Helene Sturzenbecker och Roger
Andersson anmäler sitt intresse till att få mer information och vara
kontaktpersoner mellan projektet och pensionärsrådet.
§5 Rasmus Jonlund, ordförande i Kungsholmens
stadsdelsnämnd
Rasmus Jonlund berättar om pågående budgetarbete samt vad som
är aktuellt just nu vad gäller politiska beslut.
§6 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 22 oktober
2020
Pensionärsrådet behandlade följande ärenden:
5. Skrivelse om trivsel och Trygghet i Hornsberg
6. Månadsrapport september 2020
Klicka här för att ange text.

§7 Inkomna skrivelser, inbjudningar m.m.
Tidskrift Äldre i Centrum samt äldrecentrums rapport Äldrevänlig
stad, skickas till pensionärsrådets medlemmar via post.
§8 Frågor till nästa sammanträde.
Nästa sammanträde sker måndagen den 23 november kl. 10.0012:00. Förmöte kl. 9.00-10.00. Kallelse med information om hur
mötet ska hållas skickas ut en vecka innan sammanträdet.
Önskemål om mer info:
- Utvecklingsområden inom äldreomsorgen
- Stadsdelens dietister
- Digitala inköp
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Inbjudna gäster under våren 2020 avbokades. Ny planering enligt
följande:
23 November- trafik kontoret Camilla Fritz och Peter Ringkrans
bjuds in.
14 december- budget 2021
Bilagor:
1. Äldrevänlig stad Kungsholmen enkätsvar
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