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Södermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämndens
pensionärsråd

Protokoll nr 8 fört vid
stadsdelsnämndens pensionärsråds
(SPR) sammanträde måndagen den 16
september.
Justerat den 19 september 2019.
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Boel Holst

Närvarande

Södermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämndens pensionärsråd
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ledamöter:

Astrid Kågedal (SPF Seniorerna) ordf.
Kerstin Tovesson (PRO) vice ordf.
Maris Sedlenieks (SPF Seniorerna)

Ersättare:

Marianne Elinsdotter (PRO)
Kersti Hjelm (SPF Seniorerna)
Boel Holst (PRO)
Britt-Marie Lindblad Karlen (SPF
Seniorerna)

Adjungerad:

Elly Moberg (RPG)

Tjänstepersoner:

Odini Nzeribe, avdelningschef ÄO
Christina Lindström, controller
Beställarenheten

Frånvarande:

Britt Rydberg (PRO)
Magnus Eriksson (SPF Seniorerna)
Göran Dahlstrand (PRO)
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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
§ 2 Val av justerare
Pensionärsrådet utser Astrid Kågedal och Boel Holst att justera
protokollet den 19 september klockan 09.45.
§ 3 Godkännande av dagordning
Pensionärsrådet godkänner dagordningen.
§ 4 Anmälan av justerat protokoll 7/2019 från den 19 augusti
2019 för Södermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd
§ 5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
Pensionärsrådet går igenom ärende 9-34.
Ärende 17) Inkomna medborgarförslag 6-30 augusti 2019
Bilaga 4 och 5) Pensionärsrådet anser att det ska vara möjligt för
fotgängare att gå säkert runt Årstaviken. Pensionärsrådet föreslår
att på lämpliga ställen sätta upp någon form av farthinder t.ex. 1
form av en chikan som gör att hastigheten sänks.
Ärende 28 och 29) Anmälan om lex Sarah
Odini Nzeribe gjorde en redovisning av tre lex Sarah
anmälningar.
§ 6 Information från avdelningschefen
• Inbjudan till närstående på Kulltorp, Katrinagården och
Nytorgsgården den 24 september. Temat är vård i livets slut.
Pensionärsrådet kommer få en inbjudan.
Information
om utbildning "Döbra" som ska genomföras på
•
två boenden.
Bryt
ensamhet och social isolermg, riktade utskick till
•
personer som är 65 + och 85 +
• Cafe i Hammarby sjöstad på onsdagar
• Digitala mköp har startat på Hornstulls s-hus .
• Inköp av nya möbler/inredning till vård- och omsorgsboenden
har påbörjats.
§ 7 Kontaktpersoner vård- och omsorgsboende
• Hornskroken/Kerstm Tovesson: Inga anhörigmöten på
Hornskroken.
• Hornstulls servicehus/Astrid Kågedal: Inget förtroenderåd för
närvarande, en inbjudan gick ut till alla på Hornstull och ett
15-tal personer kom och diskuterade olika frågor. Beslut
fattades om att fortsätta med att bjuda in alla, till möte en
gång i månaden under hösten.
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•

Sjöstadsgården/Britt-Marie Karlen har varit på
Sjöstadsgården men har mte blivit inbjuden någon gång.

§ 8 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll

§ 9 Statistik avslag och domar

Avslag och överklaganden av ansökningar till vård- och
omsorgsboende diskuterades.
§ 10 Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.

§ 11 Övriga frågor
Astrid Kågedal vill lyfta frågan om fallolyckor och att arbeta för
en nollvision.
§ 12 Nästa sammanträde
Måndag 14 oktober, klockan 10.00 -12.00 Förmöte klockan 09.30
Lokal: Kolingen, Göta Ark plan 8.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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Christina Lindström

