R Stockholms
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Skärholmens
stadsdelsförvaltning

Protokoll 1/2021

Protokoll Pensionärsrådet Skärholmen
Tidpunkt:

2021-01-21 klockan 14.00 -15.00.

(Förmöte innan klockan 13.00.)

Plats: Telefonmöte via Skype / Bodholmsplan 2

Justering:
Godkänt digitalt 2021-01-26
Christer Flink
Ordförande
Närvarande:
Åke Hultman
Christer Flink
Christin Lundqvist
Göran Cederstrand
Ulla-Britt Hartell
Kerstin Krook
Anders Peterson
Rune Axelsson
Lars Vallin
Gertie Unhagen Deiving

Göran Cederstrand
Justerare
PRO
SPF
SPF
PRO
PRO
PRO
PRO
SPF
SPF
SPF

Övriga närvarande:
Andreas Thorstensson avdelningschef stöd och service i egen regi.§
6 A.
Leo Westerblom sekreterare.
Dagordning
1 § Mötets öppnande
Leo Westerblom
Nämnd och verksamhetsstöd
Enheten Administration och IT
Tfn 08-508 24889
leo.westerblom.stockholm.se
stockholm.se

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2 § Presentationsrunda
De närvarande presenterar sig
3 § Godkännande av dagordning
Kallelsen godkänns med ett tillägg att under paragraf 4 besluta om
inriktning för ordförandeval och välja ordförande och vice
ordförande för år 2021.
4 § Val av ordförande och justerare.
Rådet beslutar sig för att ha inriktningen att med en cykel på två år
byta vilken pensionärsorganisation PRO eller SPF som ska ha
ordförande- respektive vice ordförandeskapet i rådet. För 2021
väljer rådet Christer Flink respektive Göran Cederstrand som
ordföranden respektive vice ordförande. Eftersom Christer Flink
tillhör SPF och väljs för ett andra år så övergår ordförandeskapet
kommande år till PRO och SPF får då välja vem som ska vara vice
ordföranden. Mötet väljer ordföranden Christer Flink och Göran
Cederstrand till att justera dagens protokoll.
5 § Föregående protokoll
Mötet går igenom föregående pensionärsrådsprotokoll och lägger
protokollet till handlingarna.
6 § Information från förvaltningen

A) Andreas Thorstensson, chef för avdelningen för stöd och service
i egen regi, informerar om att förvaltningen har kontroll över
smittläget på Sätra vård och omsorgsboende. Samtliga boende som
önskat är vaccinerad mot covid-19 med en första dos. Någon
enstaka boende kan vara smittad. Inom hemtjänsten har
vaccinationerna inte börjat än. Personalen behöver lämna samtycke
till att få covid-sprutan. Vidare informerar Andreas Thorstensson att
det förekommer bedragare som utger sig för att vaccinera i
hemmen. Syftet med bedrägeriet är att bedragarna vill kunna
komma in i bostaden för att stjäla.

Vidare diskuterar pensionärsrådet frågan om vilka av rådets
synpunkter som kommer med i verksamh etsplanen för
stadsdelsnämn den 2021. Andreas Thorstensson bjuds in till
kommande rådets sammanträde för förnyad diskussion.

B) Till kommande sammanträde önskar rådet också att
förvaltningens preventionssamordnare Anette Petersson kommer för
att informera om stadsdelsområdets trygghetssatsningar. Bland
annat önskar rådet få information om det övergripande
samverkansavtalet med polisen med flera och vilka konkreta
aktiviteter som är på gång utifrån avtalet.
7 § Föredragningslista till nämndsammanträde

Föredragningslistan till kommande möte stadsdelsnämnden har
sänts ut till rådet på länk och rådet har inga synpunkter på ärendena.
8 § Särskilda frågor till detta sammanträde
Ingen särskild fråga är anmäld till detta sammanträde.
9 § Skrivelser och rapporter
Utsänds till pensionärsrådet via mejl.:
10 § Övriga frågor

Rådet sammanträder följande torsdagar under det kommande året:
11 februari
18 mars
22 april
20 maj
Eventuellt 3 juni (om nämnden har möte kommande vecka)
19 augusti
16 september
14 oktober
11 november
2 december
Mötet konstaterar att rådets kontaktlista med telefonnummer och
mejladresser behöver uppdateras till rådet och att uppgifterna bara
ska lämnas till rådets ledamöter. Rådets sekreterare får i uppdrag att
göra en uppdaterad lista till rådsmedlemmarna.

11 § Mötet avslutas

Rådet framför ett tack till förvaltningsledning och nämnd som
ordnat presenten till rådet före jul.
S~re~

Leo Westerblom

