Norrmalms pensionärsråd årsplan för 2022
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens beslut (2002:12) ska det inom Stockholms stad finnas organiserade
pensionärsråd. Norrmalms pensionärsråd (Pensionärsrådet) är knutet till Norrmalms
stadsdelsnämnd som ett rådgivande organ.

Syfte
Syftet med Pensionärsrådet är att vara ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och nämnd och
förvaltningar i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.
Pensionärsrådet ska utgöra en länk mellan stadsdelens äldre och de politiska organ som dels
beslutar om äldreomsorgen i stadsdelen, dels vad som i övrigt, där beslut fattas i
samhällsfrågor, som kan påverka äldres levnadsförhållanden särskilt i Norrmalm.

Uppdrag
Pensionärsrådet ska i samråd med stadsdelsnämnden verka för förbättringar för den äldre
befolkningen bl.a. genom
att vara remissorgan i frågor som berör de äldre,
att på olika sätt uppmärksamma och synliggöra de äldres perspektiv,
att ha en rådgivande roll vid upphandling och uppföljning av utförare inom äldreomsorgen,
att bevaka Region Stockholms verksamhet inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik och
att motverka diskriminering av de äldre
I pensionärsrådets arbete ingår också att verka för att dess kunskap och erfarenhet tas till
vara och att ha goda relationer med stadsdelsnämnden och dess förvaltning. Det är
angeläget att rådet blir tidigt informerade och/eller involverade i utvecklingsprojekt inom
rådets uppdragsområde.

Rådets sammansättning
Pensionärsrådet representeras av SPF Seniorerna, PRO (Pensionärernas Riksorganisation),
RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) och SKPF Pensionärerna och omfattar 5
ledamöter och 5 ersättare. Ledamöter och ersättare, som ska vara bosatta inom
stadsdelsnämndens geografiska område, nomineras av respektive organisation och utses av

Stadsdelsnämnden för ett år i taget. Ordförande och vice ordförande väljs inom rådet för ett
år i taget.
Platserna i rådet fördelas enligt följande:
SPF 2 ledamöter

2 ersättare

PRO 2 ledamöter 2 ersättare
SKPF 1 ledamot
RPG 1 ersättare

Rådets arbetsformer
 Samråd och information
Rådet ska hålla minst sex protokollförda sammanträden per år. Dessa äger rum i nära
anslutning till stadsdelsnämndens sammanträden. Dagordningens punkter berör oftast
frågor som nämnden kommer att behandla samt andra aktuella frågor som berör äldres
situation . Därutöver kan inbjuda gäster för information om aktuella äldrefrågor. Det kan
vara ledamöter från stadsdelsnämnden, tjänstemän eller andra som hanterar äldreärenden.
Nämnden får del av rådets protokoll.


Initiativ

Rådet tar också initiativ inom områden där man finner att frågor och problem inte får den
uppmärksamhet som de förtjänar. Här fäster rådet stor vikt inte enbart hur äldreomsorgen
bedrivs utan även kring frågor om stadsplanering, såsom bebyggelse, parker, fritids- och
motionsmöjligheter, gatumiljö m.m. Den alltmer utbredda digitaliseringen av olika tjänster,
som berör många äldre, utgör också ett viktigt bevakningsområde. Inför rådets
sammanträden samverkar Äldreenheten med rådets ordförande om vilka ärenden som ska
tas upp på dagordningen.
Rådets förslag till teman för fördjupning med inbjudna medverkande under 2022
Medverkan av Stadsdelsnämndens ordförande och Stadsdelsdirektör
Biståndsbedömning och vilka insatser som kan erbjudas särskild fördjupning om hemtjänst
Äldreboenden, befintliga och planerade
Måltidsfrågor inom hemtjänst och särskilda boenden, dietistens uppdrag
Säkerhetsfrågor
Hur bryta ofrivillig ensamhet ?

Aktiviteter
För att följa och inhämta information kring vård- och omsorgsboende inom Norrmalm utser
rådet inom sig följande kontaktpersoner: Aktuella namn från jan 2022
Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende: Valeri Surell och Margareta Sjöberg
Väderkvarnens vård- och omsorgsboende: Kerstin Hall och Maj Lundberg
Riddargårdens vård- och omsorgsboende: Siv Edenrud och Lisbeth Lidbom
Aktivitetscenter för Seniorboenden: Thomas Dreber och Marie-Louise Andersén

Övriga frågor som rådet fortlöpande kommer att bevaka
-

Fixartjänsten
Lokalbehov för pensionärsorganisationer
Medverka i stadsdelsförvaltningens och polismyndighetens säkerhetsvandring
Test av matlådor inom hemtjänst
Vinterunderhåll av gator och vägar
Bevaka projektet ”Äldrevänlig stad”
Brister inom hemtjänsten
Digitalisering och välfärdsteknik

