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Protokoll Norrmalms pensionärsråd 2021-12-13
Närvarande

Lisbeth Lidbom, Pensionärernas Riksorganisation (PRO) ordf.
Margareta Sjöberg, Sveriges Pensionärsförbund (SPF) vice ordf.
Siv Edenrud, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Agneta Granstrand, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Marie-Louise Andersén, Svenska Kommunalpensionärernas
Förbund (SKPF)
Kerstin Hall, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Allan Samuelsson Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)
I tjänsten närvarande

Christer Bergman, sekreterare
Gosia Holmberg, avdelningschef
Emelie Eklöf,
verksamhetscontroller
Tidpunkt:

2021-12-13 kl. 10:00-11:07 Plats: Skype
……………………………..
Christer Bergman
sekreterare

Protokollet justeras
…………………………........
Lisbeth Lidbom, ordförande
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§1
Mötets öppnande
Lisbeth Lidbom öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna
och förklarade mötet öppnat.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.
§3
Protokoll från förgående möte
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§4
Datum för rådets sammanträden 2022
Följande datum föreslogs för rådets sammanträden under 2022:
7 februari
19 april (tisdag pga annandag påsk)
13 juni
22 augusti
10 oktober
12 december
Mötens hålls mellan kl. 10.00 – 12.00 med förmöte från kl. 9.30.
Rådet beslutar i enlighet med förslaget.

§5
Rådets årsplan med tema 2022
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/Trygghetsfrågor
-Hur bryta ofrivillig ensamhet ?
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Årsplanen i sin helhet biläggs till protokollet. Den kommer att
kompletteras i februari efter att val till pensionärsrådet 2022 har
hållits.
Årsplanen läggs till handlingarna.
§6
Nämndärenden 2021-12-16


Verksamhetsplan för Norrmalms stadsdelsnämnd 2022
Gosia Holmberg informerar om prioriterade områden inom
äldreomsorgen för 2022.
Förvaltningen kommer att fortsätta jobba med demensfrågor, minska
ofrivillig ensamhet, jobba med mat och måltider, digitalisering och
välfärdsteknik t.ex. e-signering av hälso- och sjukvårdsinsatser på
Väderkvarnen.
Inom hemtjänsten kommer jobbet med kontinuiteten och
personcentrerade insatser att fortsätta. Dagverksamheter jobbar vidare
med delaktighet och inflytande.
Värdegrundsarbetet fortsätter och i och med att undersköterska blir en
yrkeskyddad titel kommer språksatsningarna fortsätta.
Det sker ett samarbete mellan den förebyggande verksamheten och en
förskola.
Hälso- och sjukvård har fått ett stort utrymme i stadens budget nästa år
och det finns ett behov av vidareutveckling av kompetensnivån om
bemötande av personer med olika sjukdomstillstånd.
Det kommer att ske kompetenshöjande insatser för cheferna, bolotsen
utökas med resurser för samverkan med primärvården och det har
anställt en hälspedagog vilken har blivit permanent.
Marie-Louise Andersén frågar vad förvaltningen gör för att äldre ska
få den sjukvård som är förordnad och om stadsdelen har sökt de
särskilda medel som äldreförvaltningen kan bevilja för att förbättra
denna situation.?
Gosia Holmberg svarar att förvaltningen har anställt flera
sjuksköterskor på Väderkvarnen. De jobbar heltid och är
tillsvidareanställda. Sjuksköterskorna har vård- och omsorgsansvar för
specifika personer och har kontakt med avtalsläkare.
Gosia svarar vidare att vi har sjuksköterskebemanning dygnet runt. De
extraresurser som kan äskas är till för de som inte har någon

Protokoll Norrmalms pensionärsråd 202112-13

Protokoll
Sida 4 (5)

bemanning dygnet runt. Förvaltningen har än inte sett att de uppfyller
kraven för att kunna söka men ska kolla upp det.
Marie-Louise frågar angående prestationsbaserade pengar för
timanställningar. Gosia svarar att förvaltningen ständigt kollar över
det. Norrmalm är den stadsdels om har lägst antal timanställda.
Agneta Granstrand ställer en fråga om tandhälsan är kopplad till hälsooch sjukvården. Gosia svarar att i Stockholms stad har verksamheterna
avtal med tandvården och gratisbesök en gång om året för genomgång
av tandstatus och behandlingar vid behov. Tandförebyggande ingår i
det hälsofrämjande arbetet. Medarbetare utbildas och tandhälsan följs
upp på individnivå bland de äldre.
Rådet har tagit del av förvaltningens svar och lägger det till handlingarna.

§7
Övriga frågor
Ordföranden Lisbeth Lidbom vill tacka den avgående ledamoten
Annika Nygren för de åren hon har avsatt av sin pensionärstid för att
engagera sig i pensionärsrådet.
Kerstin Hall förde fram att seniorveckan 2021 varit mycket lyckad men
önskar att rådet tidigare ska få veta om seniorveckan nästa år. Gosia
meddelar att rådet kommer att informeras snarast när datumen är
fastslagna.
Marie-Louise meddelar att aktiviteterna på träffpunkten på Riddarsporren
är mycket uppskattade.
Lisbeth meddelar att lunchserveringen på Vasaträffen är mycket
uppskattad.

§8
Information från förvaltningen
-

Coronaläget i verksamheterna
Gosia informerar om att det för närvarande inte finns någon bekräftad
smitta i stadsdelens verksamheter. Förvaltningen bevakar läget hela
tiden. Förvaltningen uppmanar till att vaccinera sig och beställer
skyddsutrustning för att vara beredda på eventuella framtida utbrott.

-

Budgetprocess
Emelie Eklöf informerar om budgetprocessen (bilaga)
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Lisbeth ställer en fråga om budgetjusteringar i verksamhetsplanen.
Gosia svarar att budgetsjusteringar rör flytt av pengar inom stadsdelen
och inte att söka tillägg från staden.
Marie-Louise frågar om det prognostiserade överskottet. Gosia svarar
att vi har ett överskott på grund av pandemin då platser inte fylls och
det är lägre antal beviljade timmar. Förvaltningen kan dock se en
förbättring där antalet timmar ökar. Det innebär att budgetöverskottet
har minskat och sjunker.

§7
Mötets avslutande
Lisbeth önskade alla en God jul och ett Gott nytt år.
Nästa sammanträde äger rum måndag den 7 februari.
Mötet avslutades.
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