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.Haldo Andersson

Narvarande

soderrnatms stadsdelsnarnnd
Stadsdelsnamndens pensionarsrad
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ledamoter:

Haldo Andersson (PRO)
Astrid Kagedal (SPF Seniorerna)
Boel Holst (PRO)
Marianne Elinsdotter (PRO)
Maris Sedlenieks (SPF Seniorerna)

Ersattare:

Gun Sandqvist (PRO)
Kerstin Tovesson (PRO)
Britt-Marie Lindblad Karlen (SPF
Seniorerna)
Kersti Hjelm (SPF Seniorerna)
Ann-Katrin Sundman (SPF Seniorerna)

Tjanstepersoner:

Odini Nzeribe, avdelningschef Ao
Christina Lindstrom, controller
Bestallarenheten
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§ 1 Motets oppnande
A vdelningschef Odini Nzeribe oppnar motet.
§ 2 Godkannande av dagordning
Pensionarsradet godkanner dagordningen efter att tva ovnga
fragor lagts till dagordnmgen.

§ 3 Presentationsrunda
Motets deltagare presenterar sig.
§ 4 Val av ordforande, vice ordforande samtjusterare
Pensionarsradet valjer Astnd Kagedal till ordforande och Haldo
Andersson till vice ordforande De valjs ocksa till attjustera
dagens protokoll.

§ 5 Pensionarsradets roll och arbetsordning
Ordforande gar igenom pensionarsradets uppdrag, roll och
arbetssatt i att bland annat bevaka aldreperspektivet i stadsdelen
och att utgora kontaktperson gentemot stadsdelens sarskilda
boenden.
§ 6 Anmalan av justerat protokoll 11 fran den 2 december 2019
for Soderrnalms stadsdelsnamnds pensionarsrad.
Protokollet lades till handlingarna

§ 7 Arenden till stadsdelsnarnndens sarnmantrade
Pensionarsradet gar igenom arende 10-28
Arende 14) Medborgarforslag om vattenstationer i Stockholm
Pensionarsradet anser att tillgangligt vatten ar viktigt.
§ 8 Information fran avdelningschefen
• Rekrytering av en kurator pa.gar och syftet ar att kuratorn
ska kunna handleda personal i svara arenden, stotta
anhoriga till personer som bor pa vard-och
omsorgsboende.
• Bestallarenhetens chef Linda Hamnes slutar och ska borja
arbeta pa Aldreforvaltningen. Rekrytering av ny
bestallarchef pa.gar. Bitr. enhetschef Sara Hollertz 6hr
tillforordnad enhetschef till ny enhetschef ar pa plats.
• Vid nasta samrnantrade kommer Odmi gora en
presentation av aldreomsorgsavdelningen och de olika
boendena inom stadsdelen.
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•

Odini informerade kort om att en annons ar ute om en
kornmunikator till, seniorrabatt pa restauranger,
seniorcafe i Hammarby sjostad, ensamhetsprojekt,
upprustning av Kulltorp och att rekrytering av bitr.
enhetschef till Hornstulls servicehus ar klar Ny chef blir
Therese Gran.

§ 9 Utse kontaktpersoner vard- och omsorgsboende
Ann-Katrin Sundman bhr ny kontaktperson for Bergsund, Haldo
Andersson for Katarinagarden och Gun Sandqvist for
Sofiagarden,
Rutin for kontaktpersoner pa vard- och omsorgsboende delades
ut.

§ 10 Anmalan av kommunstyrelsens pensionarsrads protokoll
Protokoll fran den 10 december 2019 lades till handlingarna.
§ 11 Information om inkomna handlingar
Inga inkomna handlingar.

§ 12 Ovriga fragor
• Pensionarsradet undrar over mojligheten att ta <lei av

•

•

arenden som ar aktuella inom stadsdelen som
forvaltningen arbetar med for okad insyn. Kungsholmen
arbetar med en balanslista for detta och Odini kollar hur
de arbetar och aterkommer i fragan.
Astrid Kagedal foreslar att en representant fran
pensionarsradet deltar vid varje namndmote pa
allmanhetens fragestund.
Haldo Andersson och Maris Sedlenieks gar pa nasta
namndsamrnantrade.
Haldo Andersson tar upp fragan om brist pa stora
moteslokaler. Under diskussionen framgar att <let liven ar
brist pa sma rnoteslokaler. Tips som framkommer ar att
anvanda kyrkor som kan ha bra lokaler. Odini har
pensionarsradet i atanke om nagot skulle dyka upp.

§ 13 Nasta samrnantrade
Mandag 10 februari klockan 10.00 -12.00 Lokal: Roda rummet,
Gota Ark plan 7.
§ 14 Motets avslutande.
Ordforande avslutar motet.
Vid proto~
ollet
~
/
~stma--- indstrom

.

